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االإهـــداء

اإىل َمْن َكاَن َيْرُجو َهذه اللََّحَظات...

اِريُف الَقَدِر... َفغيََّبْتُه َعْن ناظريَّ ت�صَ
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املقدمــة

احلمد هلل ربِّ العاملني، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، احلمد له على ما علم من 

البيان، واألهم من التِّبيان، اللهم اإنَّا نعوذ بك من فتنة القول والعمل، ون�صاألك اأن تهب لنا 

توفيقًا اإىل الر�صد، وقلوبًا تتقلب مع احلق، واأل�صنة تتحلى بال�صدق، ونطقًا ُيوؤيَّد باحلجة، 

ال�صالة  ثم  الإبانة،  بالإعانة على  بالهداية، واع�صدنا  اأ�صعدنا  اللهم  الهوى.  وعزائم تقهر 

على حممد عبده ور�صوله، الذي ختم به النَّبيني، واأعلى درجته يف عليني. اللهم �صلِّ عليه 

ا بعد: وعلى اآله و�صحبه والتابعني. اأمَّ

فاإنَّ اهلل قد قي�ص لهذه اللغة العربية من يخدمها خدمة متوا�صلة ويذود عن حيا�صها، 

ل بحفظه فقال يف حمكم التَّنزيل:  ول غـرو يف ذلـك؛ اإذ اإنها لغة الـقراآن الكرمي الذي تكفَّ

{          }]احلجر: 9[.

اأن،  وقد اأكبَّ علماء العربية على درا�صة هذه اللغة، وكان النُّحاة القدماء فر�صان هذا ال�صَّ

رب وامل�صابرة واملرابطة على حت�صيل  بق فيه؛ فكانوا اأمثلًة حيَّة يف ال�صَّ الذين حازوا ق�صب ال�صَّ

هذا العلم اجلليل، وتبليغه لأبناء العربية وطالبها، ف�صربوا اأغوراها، واأخرجوا مكنوناتها، 

واأطالوا الوقوف عند دقائقها ولطائفها، فلم ت�صغلهم دنيا ول بيٌع عن اإر�صاء اأ�صول اللغة 

وقواعدها. 

لبع�ص  َخَر  ُيدَّ اأن  م�صتبعد  فغري  ا�صيَّة  اْخِت�صَ اإلهيَّة، ومواهب  منحًا  العلوم  كانت  »واإذا 

، وما بني اأيدينا من تراث نحوي �صخم ميثل 
(((

مني« رين ما َع�رُض على كثري من املتقدِّ املتاأخِّ

مراحل الدر�ص النحوي على مر الع�صور يوؤكد اأن هذه املهمة مل تقت�رض على القدماء؛ بل 

به  ياأت  مل  مبا  بع�صهم  وجاء  البناء،  هذا  ت�صييد  يف  الن�صاط  بعدهم  من  املتاأخرون  وا�صل 

الأوائل.

))) ت�صهيل الفوائد 2.
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ين  الدِّ اأبو عبد اهلل جمال  الع�صور وتعاقب الأزمان  العربيَّة على مرِّ  اأبرز علماء   ومن 

، وا�صطة عقد علماء العربيَّة، واأحد اأعالم القرن 
(((

حممد بن عبد اهلل بن مالك الطائي اجليَّاين

ُتراث  اإىل  نديَّتني  راحتني  َمدَّ  حني  الرفيعة  واملنزلة  العظمى  الغاية  بلغ  الهجري،  ابع  ال�صَّ

رين واملعا�رضين، بعد اأن اأعمل فيه فكره وعقله وَبثَّ  مه َعَذبًا �صاِئغًا للمتاأخِّ الأقدمني؛ ليقدِّ

ف حتى َغَدت  النَّحو وال�رضَّ ل واخت�رض، و�صاغ قواعد  ، وَف�صَّ َفَنَظَم وَنَثَ فيه من ُروحه، 

مع والب�رض. ملء ال�صَّ

ومن هنا فاإنَّ َقَدَرنا -نحن طالب العربيَّة- اليوم اأن نتتلمذ على تراث ابن مالك احليِّ 

اأ�صبحت  ، حتى  الَفذِّ املالكي  �صيخنا  مع  د عالقتنا  َتَتَوطَّ واأن  النَّحوي،  ر�ص  الدَّ اأروقة  يف 

اآراوؤُه وم�صنََّفاُته بغيَة الباحثني ومناَل الطالبني، فظهرت درا�صات �صاملة، ور�صائل علميَّة 

يف  وال�رضَّ النَّحوي  الفكر  من  دة  متعدِّ جوانب  تناولت  ة،  جادَّ مة  حمكَّ واأبحاث  ر�صينة، 

ار�صني يف تاريخ  واللغوي عند ابن مالك. كما احتلت �صخ�صيَّته جزءاً كبرياً من اأبحاث الدَّ

النَّحو، واأعالمه، ومدار�صه، واأدلته، واأ�صوله، وم�صطلحاته، واآرائه.

والعرتا�ص النَّحوي ما هو اإل مرحلة من مراحل التَّقعيد والختالف، �صاَق اإليه التَّطوُر 

العقلي عند علماء العربية وتاأثُر النَّحويني بعلوم اأخرى، وهو اأمر ذو �صاأٍن، ل يتَّجه اإليه اإل 

من امتلك نا�صية اللغة، وا�صتقرت يف ذهنه قواعدها، وا�صتظهر امل�صموع الهائل من لغة 

ابن مالك  اأرادوها، ومن ثم فلي�ص مب�صتغرب ميل  العرب، وفهم ن�صو�ص املخالفني كما 

، فاأ�صل ال�صواهد، وقرر القواعد، 
(2(

اإليه واتكاوؤه عليه، ول�صيما اأنَّه »مل يرتك للنحو حرمة«

به باحلجج، فكان قويًا ل يجارى يف لفظ العرتا�ص ومعناه، ي�صتوي اأمامه  ودح�ص ال�صُّ

ل له«، يف اأ�صاليب ل تخلو من مظاهر العتزاز  قوُل اجلمهور واأعالمهم مع قول »من ل تاأمُّ

الوفيات  وفوات   ،285  /3 بالوفيات  الوايف   ،2(5/2 الوردي  ابن  وتاريخ   ،(08/50 الإ�صالم  تاريخ  يف:  ترجمته  تنظر   (((

376/2، وبغية الوعاة )/30)، ونفح الطيب 222/2، و�صذرات الذهب 339/5.

)2) ا�صتهرت يف ترجمة ابن مالك جملة ن�صبت اإىل ركن الدين بن القوبع وهي قوله: »اإن ابن مالك ما ترك للنَّحو حرمة«. 

ينظر: الوايف بالوفيات 288/3، وبغية الوعاة )/34)، ونفح الطيب 225/2.
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واب . بالنف�ص والعتداد بالراأي، وحمد اهلل والثناء عليه اأن هداه اإىل ال�صَّ

وتربز اأهمية درا�صة »العرتا�ص النَّحوي عند ابن مالك واجتهاداته« يف جانبني؛

ويتمثَّل  النَّحوية،  را�صة  الدِّ م�صرية  يف  البارز  ودوره  مالك  بابن  يتعلَّق  الأول:  اجلانب 

ذلك فيما يلي:

ابع  ال�صَّ القرن  يف  عا�ص  فقد  مالك؛  بابن  اأحاط  الذي  واملكاين  الزماين  اأوًل:  الظرف 

ب  التع�صُّ عن  بعيداً  د  املتجرِّ العلمي  باملنهج  علماوؤه  اتَّ�صف  الذي  الهجري 

للمذاهب والعلماء، كما �َصِهد حركة ثقافية متميزة يف التَّعليم والتَّاأليف، ول�صيما 

وهجرة  الطني  ال�صَّ بت�صجيع  فيها  العلميَّة  احلركة  حظيت  التي  ام  ال�صَّ بالد  يف 

الُعلماء من امل�رضق واملغرب؛ ليجدوا يف اأر�صها ماأمنًا من اجتياح املغول و�صغط 

الفرجنة.

لت، منظومة منثورة،  ُعها، بني خمت�رضات ومطوَّ ُد م�صنَّفات ابن مالك وتنوُّ ثانيًاً:  تعدُّ

ل للمتقدمني، ويف  منها ما هو �صهل موجز للمبتدئني، ومنها ما هو عميق مف�صَّ

كلٍّ من منهج تعليمي فريد ما يجعله قرين العلماء واأني�ص املتعلمني.

بني  متونه  �رضوح  عت  فتنوَّ مب�صنَّفاته،  الكبري  وا�صِتَغالهم  برُتاثه  رين  املتاأخِّ ثالثًا:  اهتمام 

ل ما اأُجمل  لة وخمت�رضة، وجاء من بعد ال�رُضَّاح من و�صع عليها احلوا�صي لُيَف�صِّ مطوَّ

وح،  ل ما انقطع، ومنهم من ا�صتغل بدرا�صة �صواهد هذه ال�رضُّ ويبنيِّ ما َغُم�ص وَي�صِ

هذا ف�صاًل عن امل�صاحة الوا�صعة التي احتلَّتها اآراء ابن مالك يف م�صنَّفات النَّحويني 

املختلفة يف النَّحو، والأدوات، والأ�صول، وال�صواهد.

رين واملعا�رضين علمًا على بع�ص الآراء وامل�صطلحات،  رابعًا:  اأ�صبح ابن مالك عند املتاأخِّ

د بها واجتهد يف حت�صيلها، اأو لأنَّه اأظهرها  ا لأنَّه تفرَّ وا�صُتِهَرت ن�صبُتها اإليه؛ اإمَّ

ودافع عنها وبنيَّ غوام�صها. 
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اجلانب الثاين: فكرة العرتا�ص، ذات العالقة بـ»علم اجلدل« الذي يتجاوز يف م�صمونه 

الراأي والدليل لي�صرب اأغوار طرائق التفكري ومنهجية ال�صتدلل. فالعرتا�ص من �صاأنه اأن 

يك�صف عن فكر �صاحبه يف عدد من اجلوانب، اأهمها:

العه على م�صنَّفاتهم وتوثيق الآراء من م�صادرها،  اأوًل:  اإملاُمه برتاث الأقدمني، و�صعُة اطِّ

وَتَتبُُّعه راأي العامل يف موؤلَّفاته املختلفة. 

ُنه من  ثانيًاً:  قدرته على فهم النُّ�صو�ص املخالفة، وتقليبها على اأوجهها املحتملة، ومتكُّ

معرفة اأ�صاليب العلماء يف التَّعبري، ومناهجهم يف التَّاأليف والتَّ�صنيف.

ثالثًا: جراأته يف الردِّ والعرتا�ص القائمة على املقدرة العلميَّة والثِّقة بالنَّف�ص.

رابعًا: ح�صن توظيفه لأدلة النَّحو، ومنهجه يف النَّظر اإىل اأدلته النَّقلية والعقليَّة.

خام�صًا: اأ�صلوبه يف رد الأدلَّة املخالفة وتوهينها.

�صاد�صًا: طريقته يف املناق�صة واحلوار والتزامه بقواعده واآدابه.

والهدف من هذا البحث يتجلَّى يف اأمرين رئي�صني:

يف  يتمثل  مالك؛  ابن  عند  النَّحوي  الفكر  من  خطري  جانب  عن  ل:  الك�صف  الأوَّ

اعرتا�صاته على النَّحويني، وما قادت اإليه هذه العرتا�صات من اجتهادات يف 

التاأليف، وال�صطالح، وال�صتدلل، والراأي.

�صار  لعلم اجلدل والعرتا�ص، وما  التَّقارب بني تنظري الأ�صوليني  الثاين:  اإظهار مدى 

عليه اأحد اأبرز النَّحويني من تطبيق لهذه الأ�صول؛ فهي درا�صة ترمي اإىل املقارنة 

بني نظريات العرتا�ص وتطبيقاتها.

د للبحث باحلديث عن العرتا�ص النَّحوي من جهة  ومن اأجل حتقيق ذلك راأيت اأن اأُمهِّ

مفهومه، وعوامل ن�صاأته، واأركانه، وجهود النحويني املتقدمني يف تاأ�صيله وتطبيقه.
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 ثم اأدرت �صلب البحث على ثالثة اأبواب، ت�صتمل على ع�رضة ف�صول، وتف�صيلها على 

النَّحو التايل:

اإذ جمعت م�صائل  النَّحوي،  الباب الأول: وكان احلديث فيه عن م�صمار العرتا�ص 

ُثمَّ درا�صتها و�صنَّفتها يف حقول متجان�صة،  العرتا�ص النحوي يف م�صنفات ابن مالك، 

فكان الأن�صب و�صع هذه امل�صائل يف ف�صليني كبريين:

ثت فيه عن اعرتا�صات ابن مالك على الآراء النَّحوية، وقد ا�صتمل هذا   الف�صل الأول: حتدَّ

ور املختلفة للراأي النَّحوي، فاأبرزت اعرتا�صه على  الف�صل على عدد من املباحث متثل ال�صُّ

الأحكام النَّحوية، وتطبيقات احلدود واأحكام الأ�صول والتَّق�صيمات، وعوامل الإعراب 

للت.  وتوجيهاته، وتقديرات النَّحويني وتاأويالتهم، واعرتا�صاته يف باب املعاين والدَّ

مبحثني  على  وجاء  النَّحويني،  اأدلة  على  اعرتا�صاته  فيه  فتناولت  الثاين  الف�صل  اأما 

رئي�صني؛ هما اعرتا�صه على الأدلة النقلية، واأحلقُت به م�صاألتني؛ الأوىل: تتمثل يف �صور 

النَّحوية،  اعرتا�صاته  املختلفة يف  العرب  للغات  مالك  ابن  بتوظيف  تتعلق  العرتا�ص  من 

واملبحث  ِهم.  و�صِ ُن�صُ َفْهِم  اأو  النَّحويني  عن  بالنَّقل  ال�صتدلل  على  اعرتا�صاته  والثانية: 

عن  احلديث  به  واأحَلقُت  العقليَّة،  الأدلة  على  مالك  ابن  اعرتا�صات  فيه  تناولت  الثاين: 

ة. اعرتا�صاِتِه على قواعد التَّوجيه العامَّ

نت هذه املباحث عدداً من املحاور التي متثِّل  و�صعيًا اإىل الإحاطة وال�صمول فقد ت�صمَّ

را�صة اإىل  هت يف هذه الدِّ ال�صور اجلزئيَّة لها، مع درا�صة لأبرز امل�صائل يف كل �صورة، واتَّ

اأي النَّحوي َقْبَل ابن مالك من�صوبًا اإىل اأ�صحابه، ومن َثمَّ ِذْكُر راأي ابن مالك يف  ذكر الرَّ

ِد  ه يف اأ�صلوب العرتا�ص وال�صتدلل، ومنبهًا يف ختامها اإىل م�صاألة تردُّ امل�صاألة مربزاً ن�صَّ

را�صة- الإ�صارَة يف هام�ص  راأيه بني امل�صنَّفات املختلفة. ومل اأُغفل – واأنا اأَْنَتِخُب م�صائل الدِّ

البحث اإىل بقيَّة امل�صائل يف م�صنََّفاِتِه املختلفة.

1-E3trad_Nahwi.indd   11 15/3/11   2:36 PM



(2

ابن مالك واأدلته،  النحوي عند  الثاين: وجعلته للحديث عن منهج العرتا�ص  الباب 

وجاء هذا الباب على اأربعة ف�صول، وتف�صيل احلديث عنها فيما يلي:

الف�صل الأول: تناولت فيه اأهداف ابن مالك من اعرتا�صاته، وذكرت اأدلة اإرادة هذه 

مببحث  الف�صل  هذا  وختمت  اعرتا�صه،  م�صمون  اأو  ه  ن�صِّ �رضيح  من  ال�صامية  الأهداف 

�صمن  املبحث  هذا  يكون  اأن  وارتاأيت  مالك،  ابن  عليهم  اعرت�ص  من  اأبرز  فيه  ذكرُت 

ن حقوًل تف�صيليَّة ُت�صهم �صكاًل وم�صمونًا يف ر�صم �صورة وا�صحة عن موقف  جدول ت�صمَّ

ابن مالك من املذاهب النَّحوية، وجماعات النَّحويني واأعالمهم.

من  عدد  �صوء  على  اعرتا�صاته،  يف  مالك  ابن  منهج  فيه  فتناولت  الثاين  الف�صل  ا  اأمَّ

العرتا�ص،  يف  واأ�صلوَبه  املخالف،  اأي  الرَّ عر�ص  يف  طريَقَته  باملثال  فدر�صت  املباحث، 

ومنهَجه يف الرد.

وَجاء الف�صل الثالث للحديث عن الأ�صول النَّحوية يف اعرتا�صات ابن مالك، وموقفه 

ا�صتدللته واعرتا�صاته، وانق�صمت مباحث هذا  منها، ومدى تفاوت هذه الأ�صول يف 

ماع والقيا�ص وال�صت�صحاب والإجماع.  الف�صل على ال�صَّ

ل عن م�صادر ال�صت�صهاد وموقف ابن مالك املتميز منها جاء  ولأهميَّة احلديث املف�صَّ

الف�صل الرابع متناوًل موقَفه من هذه امل�صادر، وانق�صم على ثالثة مباحث تبنيِّ موقفه من 

يف، وكالم العرب.  الِقراءات القراآِنيَّة، واحلديث ال�رضَّ

َداٍت  تفرُّ عن  اأ�صفرت  قد  العرتا�ص  م�صائل  من  كثرياً  اأنَّ  املالحظ  من  الثالث:  الباب 

َرا�َصة النَّحوية؛ لذا فاإنَّ �رضورة ا�صتكمال جوانب هذا  واجتهاداٍت لبن مالك يف باب الدِّ

ر�ص  البحث قد فر�صت بابًا ثالثًا يت�صمن احلديث عن اجتهادات ابن مالك واأثرها يف الدَّ

النحوي، وجاء هذا الباب على اأربعة ف�صول.

تناولت يف الف�صل الأول اجتهاده يف منهج التَّاأليف النَّحوي ذاكراً اأبرز مظاهر مناهج 
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التاأليف النَّحوي املتمثلة يف: املنهج الو�صفي، واملنهج العقلي، واملنهج التعليمي، مع �رضب 

الأمثلة وال�صواهد.

ا الف�صل الثاين فتناولت فيه اجتهاده يف ترتيب الأبواب واملو�صوعات النَّحوية، وقد  اأمَّ

جعلت من »�رضح الت�صهيل« اأمنوذجًا للدرا�صة الو�صفيَّة التحليليَّة.

ويف الف�صل الثالث كان احلديث مف�صاًل عن اأبرز �صور اجتهاده يف الآراء النَّحويَّة، مع 

واهد متجهًا يف ذلك اإىل ذكر �صورة امل�صاألة قبل ابن مالك، ثم  درا�صٍة لأبرز الأمثلة وال�صَّ

د يف النَّحويني من بعده، ومدى تاأثري  اأي املتفرِّ اإبراز راأيه فيها، والتَّعقيب بذكر اأََثِر هذا الرَّ

راأيه يف امل�صرية التاريخيَّة للق�صيَّة النحوية، ومل اأُغفل يف ختام كل �صورة ِذْكَر بقيَّة ما وقفت 

د بها دون �صواه.  عليه من م�صائل ُن�صبت اإليه، وتفرَّ

ول�صهرة بع�ص امل�صطلحات عن ابن مالك فكان لزامًا اإفراد احلديث عن اجتهاداته يف 

باب امل�صطلح النحوي؛ فكان الف�صل الرابع الذي تناولت فيه ذكر اأبرز امل�صطلحات التي 

اث النَّحوي قبل ابن مالك، ثم  ُن�صبت اإليه، متجهًا يف درا�صتها اإىل �صورة امل�صطلح يف الرتُّ

ُه وما اإذا كان قد َعلَّل لهذه التَّ�صمية، خامتًا الدرا�صة بالتعريج  تعبري ابن مالك عنه مربزاً ن�صَّ

على الأثر الذي اأحدثه ا�صطالح ابن مالك يف م�صنَّفات النحويني من بعده.

وقد ختمت الر�صالة باأبرز ما متخ�ص عنه البحث من نتائج. 

ا جمال الدرا�صة فقد اعتمدت على ما اجتهدت يف الوقوف عليه من م�صنفات ابن  اأمَّ

مالك النحوية، وهي: »ت�صهيل الفوائد وتكميل املقا�صد«، و» �رضح الت�صهيل«، و»�رضح 

الكافية ال�صافية«، و»الألفية«، و»�رضح عمدة احلافظ وعدة الالفظ«، »�صواهد التو�صيح 

والت�صحيح مل�صكالت اجلامع ال�صحيح«. 

واإذا كان من اأبرز ما يجده الباحث من �صعوبات يف بحثه ندرة امل�صادر واملراجع اأو 

قلتها، فاإنَّ ال�صعوبة التي واجهتني عك�ص هذا الأمر، فمع الرغبة يف الوقوف على ما كتبه 

1-E3trad_Nahwi.indd   13 15/3/11   2:36 PM



(4

ال�صابقون والبتعاد عن التكرار واإكمال ما و�صلوا اإليه والتطرق ملا مل يطرقوه = واجهتني 

الوطن  اأرجاء  يف  م�صادرها  وت�صتت  مالك،  ابن  عن  الدرا�صات  وفرة  يف  تتمثل  �صعوبة 

مكتبات  حبي�صة  فبقيت  الظهور  لها  يكتب  مل  علمية  درا�صات  معظمها  وكون  العربي، 

الوقوع على بع�ص  اآخر ل يقل �صعوبة هو  العربية. واأمر  العليا يف اجلامعات  الدرا�صات 

املوؤلفات وتوا�صل �صدور بع�ص الدرا�صات ذات العالقة بهذا املو�صوع، فاأجدين كثرياً ما 

اأن�صج �صيئًا ثم اأنق�صه رغبة يف املزيد وحتقيق ما هو اأف�صل.

ويف اخلتام اأقف وقفة اإجالل لأ�صتاذي الكرمي �صعادة الأ�صتاذ الدكتور: نبيل اأبو عم�صة، 

رئي�ص ق�صم اللغة العربية واآدابها، الذي تبنى هذا البحث، واأنفق يف تقوميه الكثري من وقته 

 من الف�صل والعلم واخللق النبيل ما ل يحيط به الثناء.
َّ
الثمني، واأ�صبغ علي

والأ�صتاذ  اهلل،  عبد  اإبراهيم  الدكتور  الأ�صتاذ  الكرميني  للفا�صلني  مو�صول  وال�صكر 

الدكتور حممد موعد اللذين اأكرماين بتوجهاتهما ال�صديدة اإبَّان و�صع خمطط هذا البحث.

كما اأتقدم بال�صكر اجلزيل والعرفان اجلميل اإىل هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث ممثلة بق�صم 

التي ت�صهم يف  ال�صورة  البحث واإخراجه بهذه  تبني هذا  الثقايف، على  الن�رض يف املجمع 

اإنزال هذا واأهله املنزلة التي هم بها اأهل.

واهلل اأ�صاأل اأن يجعل اأعمايل خال�صة لوجهه؛ واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.

30 / رجب / 430)هـ

22 / متوز / 2009م

وكتبه الفقري اإىل عفو ربه

نا�رص حممد عبداهلل اآل قمي�سان
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متهيـــد

االعتا�ض النحوي

االعرتا�ض. • تعريف 

واأ�سبابه. االعرتا�ض  • ن�ساأة 

• اأركانه.

فيه. العلماء  • جهود 
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االعتا�ض النَّحوي

االعرتا�ض: • تعريف 

دت  العرتا�ص يف اللغة م�صدر الفعل اخلما�صي »اْعرَتَ�َص«، ومادته »َعَر�َص«، وقد َتَعدَّ

؛ لكنَّ اأقربها اإىل املعنى ال�صطالحي يف هذا البحث هو: 
(((

معاين هذه املادة يف كتب اللغة

املنع والردُّ واحليلولة؛ والأ�صل فيه اأنَّ الطريق اإذا اعرت�ص فيه بناٌء اأو غريه من جبل اأو خ�صبة 

الكني من �صلوكه. منع ال�صَّ

ومنـه قـول اهلل تعاىل: {                        }]البقـرة: مـن 

الآية 224[؛ اأي ل تعلـوا اهلل مانعًا يعرت�ص بينكـم وبني ما يقربكم اإليـه، و�ُصمي ال�صحاب 

املطـل معرت�صًا لأنَّه يعرت�ص يف الأفـق فيمنع و�صـول �صـوء ال�صـم�ص اإىل الأر�ص، ومنــه 

 { قــول اهلل تعـاىل يف ق�صـة قــوم عــاد: {                             

.
(2(

]الحقاف: من الآية 24[

ال�صطالحي  باملعنى  اللغوي  املعنى  تت�صح من خالله عالقة  املقري كالمًا  ذكر  وقد   

مانع  اأي:  ونْحِوِه؛  َجَبٍل  من  َعار�ٌص  ريِق  الطَّ يف  يل  َفَعَر�َص  �رِضُْت  »يقال:  فقال:  املراد؛ 

 واعرت�ص يل مبعناه، ومنه اعرتا�صات الفقهاء؛ لأنها متنع من التم�صك بالدليل، 
َّ
مينع امل�صي

.
(3(

وتعار�ص البيِّنات؛ لأنَّ كل واحدة تعرت�ص الأخرى ومتنع نفوذها«

والقامو�ص  العرب 65/7)،  ال�صحاح )/78)، ول�صان  اللغة )/288، وخمتار  تهذيب  مادة »عر�ص« يف كل من:  تنظر:   (((

املحيط 833، وتاج العرو�ص 8)/377، وغريها. وقد ذكر ابن فار�ص يف مقايي�ص اللغة 269/4 عن مادة »َعَر�َص« اأنها »بناء 

تكث فروعه، وهي مع كثتها ترجع اإىل اأ�صل واحد؛ وهو العر�ص الذي يخالف الطول، ومن حقق النظر ودققه علم 

�صحة ما قلناه«.

)2) ينظر: اأحكام القراآن لبن العربي )/240-239.

)3) امل�صباح املنري )/304. وينظر: اخلزانة 446/4.
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ومل اأقف على تعدية هذا الفعل بـ»على« يف املعاجم اللغوية التي اطلعت عليها؛ غري ما 

 ،
(((

ُذكر يف »املعجم الو�صيط« من اأنَّ »اعرت�ص له: منعه، اعرت�ص عليه: اأنكر قوله، اأو فعله«

النَّحو  اأعالم  مني من  املتقدِّ ن�صو�ص  قد جاء يف  بـ»على«  الفعل  تعدية هذا  اأنَّ  اإىل  وي�صار 

؛ فقد تعدى الفعل عندهم على هذا املعنى بنف�صه اأو بـ»على«. 
(2(

واللغة

ا يف ال�صطالح فياأتي هذا امل�صطلح على معاٍن؛ فاإنَّ اإطالق لفظ »العرتا�ص« عند  اأمَّ

ه: »كل كالم اأُْدِخَل فيه لفٌظ مفرٌد اأو مركٌب لو  النَّحويني والبالغيني مرادف للح�صو وَحدُّ

؛ فهو اإذن م�صطلح خا�ص بتلك اجلملة الواقعة بني جملتني 
(3(

اأُ�ْصِقَط لبقي الأول على حاله«

؛ ولي�ص هذا املعنى هو املراد يف هذا البحث.
(4(

للتقوية اأو الت�صديد اأو التح�صني

؛ قال الزرك�صي: »اعلم اأنَّ كل ما 
(5(

اإمنا يراد بالعرتا�ص هنا: »مقابلة اخل�صم يف دعواه«

�ص على كالم امل�صتدلِّ ُي�صمى اعرتا�صًا؛ لأنَّه اعرت�ص لكالمه ومنعه من اجلريان،  يورده املُْعرَتِ

 ،
(6(

قال �صاحب خال�صة املاآخذ: العرتا�ص عبارة عن معنًى لزمه هدم قاعدة امل�صتدل«

وميكن اأن يقال: هو رد كالم النَّحويني، واإقامة الدليل على ما يقابله.

فالعرتا�ص اإذن: عمل علمي ر�صني يقوم على مقابلة الأدلِّة واحلجج، ول يهدف اإىل 

العلمية على وجه  بيان املعنى واحلقيقة  اإىل  التتبع املق�صود لالأخطاء والهنات، بل يهدف 

ال�صواب.

ومنها:  ال�صتعمال؛  يف  تختلط  قد  التي  امل�صطلحات  بع�ص  ال�صياق  هذا  يف  وتربز 

))) املعجم الو�صيط 594/2.

)2) ينظر على �صبيل املثال: �رض �صناعة الإعراب 45/2)، واأ�رضار العربية 296، والبحر املحيط 26/3، واملغني 430/4، وغريها 

كثري يف كتب النحاة والفقهاء املتقدمني؛ بل اإنَّ ابن منظور والزبيدي قد يعديانه بـ»على« يف غري موطن عر�ص مادة 

الفعل. ينظر: الل�صان 300/5، والتاج 8)/6)3.

)3) املثل ال�صائر 72/2).

)4) ينظر: مغني اللبيب 56/5.

)5) ر�صالة يف اأ�صول الفقه )2).

)6) البحر املحيط يف اأ�صول الفقه 4/)23.
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ال�صتدراكات، والتعقبات، والختيارات.

من عموم  بع�صها  ما يف  مع  مدلولها  اختالف  يدرك  امل�صطلحات  هذه  واملتاأمل يف   

وخ�صو�ص، وبالنَّظر اإىل دللة الألفاظ وما اأُلف من كتب يف معناها يف علوم خمتلفة ميكن 

اأن نفرق بينها كما يلي:

كالم  من  اأُوهم  ملا  بيان  مزيد  هي  اأو  العلماء،  كالم  على  زيادة   ال�صتدراكات:  هي 

اجليد.  وال�صتقراء  وا�صتكمالها  الأدلة  و�صوح  اإليها  دعا  ابقني،  ال�صَّ

ومنها بع�ص ما ذكر ابن مالك اأنَّه خفي على اأكث النَّحويني، اأو غفلوا 

اأو مل يذكروه، وقد قربت من ثالثني مو�صعًا يف م�صنَّفاته؛ كان  عنه، 

مل�صكالت  والت�صحيح  التو�صيح  »�صواهد  كتابه  يف  الأعظم  �صوداها 

 .
(((

اجلامع ال�صحيح«

التعـقبــــــات :  هي تتبع ق�صدي لأخطاء موؤلف اأو م�صنَّف ما، لغر�ص معلوم اأو جمهول. 

؛ فقد كان اأبو حيان ينتق�ص 
(2(

ومن ذلك تعقبات اأبي حيان لبن مالك

وتعدى  األفاظه  اأخطاءه وهناته، ورمبا تاوز يف  ويتتبع  مالك  ابن  من 

حدَّ امل�صاألة، �صاأنه يف ذلك �صاأن كثري من اأ�صحاب امل�صنفات املو�صومة 

بهذا الو�صم.

املقابل،  الراأي  بال�رضورة ت�صعيف  تعني  الرتجيحات ل  الختيــارات:  هي �رضب من 

كما ل ت�صتلزم التاه اإىل ردِّ الأدلة املخالفة اأو تقوية اأدلة الراأي املختار. 

))) ينظر على �صبيل املثال ال�صفحات: 9، 47، 52، 65، 67، 69، 98، )2) ، 22)، 39)، )4) ، 50) ، 93) ، 6)2. وقد قدمت 

ر�صالة ماج�صتري يف هذه امل�صائل اإىل ق�صم الدرا�صات العليا يف كلية اللغة العربية يف جامعة اأم القرى عام 420)هـ عنوانها: 

اإعداد:  النَّحويني«، من  اأكث  اإنَّه خفي على  التو�صيح«  ابن مالك يف كتاب »�صواهد  قال عنه  ملا  والتبيني  »الإي�صاح 

اإ�صماعيل حممد ب�صري.

)2) ذكر �صاحب �صذرات الذهب 07/7) عند ترجمته لـ »علي بن �صند الأبياري« املتوفى �صنة4)8هـ اأنَّ له رّداً على تعقبات 

اأبي حيان لبن مالك.
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وعليه فبينها وبني العرتا�ص املحتكم اإىل الدليل عموم وخ�صو�ص؛ فكل 

اعرتا�ص يت�صمن اختياراً، ولي�ص كل اختيار ميكن اأن يكون اعرتا�صًا، ول 

مينع ذلك من اأن تكون بع�ص امل�صائل تتخذ �صفة الختيار يف م�صنف 

اإىل تناول امل�صاألة وب�صط  اآخر؛ فالأمر يف ذلك مرجعه  والعرتا�ص يف 

ابن  اأن جند جلَّ م�صائل العرتا�ص عند  ال�صتدلل، ول عجب حينئذ 

مالك يف كتابه »�رضح الت�صهيل« لأنَّه اجلامع والأب�صط يف تو�صيح راأي 

ابن مالك النَّحوي.

اإ�صافة لفظ »النَّحوي« اإىل كلمة »العرتا�ص« �رضورة يف حتديد  اأنَّ  ومما يجدر ذكره 

امل�صطلح املراد تناوله يف هذا البحث، وذلك اأنَّ »العرتا�ص« يف جمال الدرا�صات اللغوية 

هذا  الدرا�صة يف  جمال  والأخريان خارج  واللغوي،  يف  وال�رضَّ النَّحوي  العرتا�ص  ي�صمل 

البحث، على الرغم من اأنَّ ابن مالك قد �رضب فيهما بحظ وافر.

واأ�سبابه: االعرتا�ض  ن�ساأة   •

ابق يف راأي اأو نقل اأو ن�صبة اأو ا�صتدلل اأو غري  ين�صاأ العرتا�ص من خمالفة الالحق لل�صَّ

غريك، وعلى ذلك فاإنَّ اأ�صباب العرتا�ص عند النَّحويني ل تبتعد عن اأ�صباب الختالف، 

.
(((

التي اأ�صهبت الدرا�صات احلديثة يف تناولها بالبحث والتقومي وال�صتدلل

))) اأذكر من تلك الدرا�صات التي تناولت ق�صية اأ�صباب الختالف بني النَّحويني: »اخلالف النحوي بني الب�رضيني والكوفيني 

وكتاب الإن�صاف«، ملحمد خري احللواين، ويف اعتقادي اأن هذه الدرا�صة هي الأكث دقة ومالم�صة لأ�صباب اخلالف 

احلقيقية والواقعية، وقد ابتعد فيها موؤلفه –رحمه اهلل- عن الأ�صباب النظرية مع تعريجه على بع�صها غري اأنه �صعف 

من تاأثريها الكبري يف م�صائل اخلالف النحوي. و»اخلالف بني النحويني«، لل�صيد رزق الطويل. و»ثمرة اخلالف بني 

قا عنوانها: »ن�صاأة اخلالف  النحويني الب�رضيني والكوفيني«، ملحمد ح�صنني �صربة. ومقالة قيِّمة لالأ�صتاذ م�صطفى ال�صَّ

يف النحو بني الب�رضيني والكوفيني«. من�صورة يف جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة ج 0)، عام 958)م. هذا ف�صاًل عن 

مباحث وف�صول مبثوثة يف كتب تناولت بالدرا�صة ن�صاأة النحو وتاريخه ومدار�صه ومذاهبه واأعالمه. 
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اإىل م�صاألة طبيعة الب�رض  اأن ن�صتبعد بع�ص الأ�صباب التي ترجع  وميكننا يف هذا العر�ص 

للبلد  التع�صب  اأو  الظهور،  وحب  الَغَلبة  يف  غبة  الرَّ من  عليه  ُجبلوا  وما  الختالف،  يف 

ل عليهـا كثرياً يف نظـري، لأنها  واملذهب، اأو تاأثري الظـروف ال�صيا�صية؛ فهي اأ�صباب ل يعوَّ

الطريق،  بعدها  ا�صتبان  مرويَّة،  واأحداث  قليلة،  م�صائل  يف  حم�صورة  حالتها  اأح�صن  يف 

وتاوز املتاأخرون اخلالف فيها والوقوف عندها، ف�صاًل عن اأنها اأ�صباب ارتبطت مبرحلة 

وجمال�صهم  العامة  النَّحويني  مناظرات  تتجاوز  ومل  النحوي،  الدر�ص  مراحل  من  معينة 

العلميَّة. 

وا�صتمرت  واعرتا�صاتهم،  النَّحويني  اختالفات  اإىل  اأدت  التي  احلقيقية  الأ�صباب  اأما   

اللغة  مبادة  اأ�صباب علمية ذات عالقة  فهي  قدميًا وحديثًا؛  والت�صنيف  التاأليف  فرتة  طوال 

اأو  العقدية  كالأمور  ذلك  عن  خرج  وما  والفرعية،  الأ�صلية  واأدلته  العلم  هذا  وطبيعة 

اأي املخالف، ومل يكن لها تاأثري كبري يف  املذاهب ال�رضعيَّة، فتلك م�صائل قليلة �َصذَّ فيها الرَّ

توجيهات امل�صاألة.

ا اأهّم الأ�صباب الداعية اإىل الختالف فهي على الأغلب: اأمَّ

وقيا�ص؛  �صماع  من  النحوية  ناعة  ال�صِّ اأ�صول  اإىل  النَّظر  يف  النَّحويني  اأوًل :  اختالف 

فهناك نزعة عقليَّة فل�صفيَّة متيل اإىل جعل القيا�ص مطرداً، والأخذ مبا �صاع وا�صتهر 

القيا�ص  بالرواية وجوز  اعتد  من  مقابل  بعربيتهم، يف  باملوثوق  �صلته  وتوثقت 

على كل ما �صمع من العرب، ولو كان بيتًا واحداً جمهول النِّ�صبة.

 يف اخلالف بني املذهبني الب�رضي والكويف، 
(((

   وهذه امل�صاألة هي »ال�صبب اجلوهري«

ومبرور  وتطبيقاته.  املعنى  بهذا  الأخذ  يف  الأوائل  املدر�صتني  اأعالم  بني  تفاوت  مع 

من واختفاء الع�صبيَّة املذهبيَّة بقيت هذا النَّظرة اإىل الأ�صول النَّحوية كما هي؛ بل  الزَّ

))) ينظر: ن�صاأة اخلالف يف النحو بني الب�رضيني والكوفني 99.
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مبعامل  متاأثرة  النَّحويني،  بني  اجلدل  اأ�صكال  من  �صكل  اإىل  متاأخرة  حتولت يف ع�صور 

الع�رض احل�صارية، ومناهج الدرا�صات الفقهيَّة واملنطقيَّة. 

 ثانيـــًاً:  تعّدد اللهجات العربية واختالفها، ف�صاًل عن اأنها مل تكن على درجة واحدة 

ومنها  بلغاتهم،  فتاأثر  العرب  غري  خالط  من  القبائل  من  لأنَّ  الف�صاحة؛  من 

من �صلمت لغتها من الف�صاد؛ »واأدى هذا الختالف اإىل ا�صطراب اللغويني 

عنها  والأخذ  بها  العتداد  َثمَّ  ، ومن 
(((

الف�صيحة« اللهجة  والنَّحاة يف حتديد 

.
(2(

والتقعيد على ما جاء فيها

لت�صاع  منها؛  ماعية  ال�صَّ ول�صيما  الأدلَّة  اإىل  الو�صول  يف  النَّحويني  ثالثـــًا:  تفاوت 

العربية، وهذا مما  اأطراف اجلزيرة  العرب، وت�صتتهم يف  لقبائل  املكانية  الرقعة 

زيد  اأبي  اإىل  ي�صل  فما   ... ال�صتقراء وال�صتنتاج  »يحمل على الختالف يف 

، اإذ اإنَّ من املقرر 
(3(

ا و�صل اإىل اخلليل والك�صائي واأمثالهما« مثاًل قد يختلف عمَّ

اأنَّ النَّحاة »مل يقفوا على املادة املدرو�صة كلها«. وقد وظف املتاأخرون منهم مثل 

هذا الختالف بني القدماء يف العرتا�ص النَّحوي، واأ�صافوا عليه ا�صتقراءهم 

ملا اأُلِّف وُجِمع من لغات العرب واأ�صعارهم، يف م�صنفات ظهرت بعد مراحل 

لغات  رواية  اإمام يف  وهو  الفراء -  على   
(4(

مالك ابن  رد  وما  الأوىل،  التقعيد 

العرب - بلغة من لغات العرب اإل �صاهد على ذلك.

))) اخلالف النحوي )6. 

)2) وهذه من املاآخذ التي اأخذتها الدرا�صات احلديثة على قدماء النحويني؛ يقول الدكتور اأحمد خمتار عمر يف »البحث 

اللغوي عند العرب« 46): »اإنَّ النَّحويني القدماء حني قعدوا قواعدهم اأقحموا اللهجات العربية ب�صفاتها وخ�صائ�صها 

املتباينة، ونظروا اإليها على اأنها �صور خمتلفة من اللغة امل�صرتكة، مما خلق م�صاكل معقدة اأي�رضها اختالف الأقوال يف 

امل�صاألة الواحدة، وحماولة التوفيق بني املذاهب وال�صواهد املتناق�صة، والإكثار من الأمور اجلائزة، وكثة التق�صيمات 

والت�صعيبات والإ�رضاف يف و�صع ال�رضوط«. وينظر: نظرية النحو العربي القدمي 4)-5).

)3) اخلالف النحوي 64.

)4) ينظر: �رضح الت�صهيل 43/3).
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كائن حي  فاللغة  ؛ 
(((

الحتجاج« الزمني يف  العامل  عن  النَّحويني  رابـعــًا:  »ان�رضاف 

يتطور بجريان الأزمنة، فلغة امرئ القي�ص تختلف عن لغة جرير -مثاًل- يف 

التي  اللغة  فاإنَّ  ثم  ومن  وم�صطلحاتها،  وعمقها  وبالغتها  واأ�صلوبها  اأمناطها 

التي جمعها وعا�رضها من  اللغة  الن�صاأة والتكوين تختلف عن  جمعها علماء 

النَّحاة  فَوَقـَف   ،
(2(

النحاة متاأخـري  اأو  النَّحويـة  املذاهـب  بعدهـم مـن رمـوز 

على األفاظ و�صيغ تعود اإىل زمن غري حمدد املعامل، فحاروا يف توجيهها على ما 

رد من قواعدهم؛ »فقد اختلفوا مثاًل يف »لبيك« فجعلها �صيبويه مثنى والياء  اطَّ

فيها غري منقلبة عن األف، اأما يون�ص فقد قا�صها على »لدى« فلما اأ�صيفت على 

.
(3(

امل�صمر قلبت األفها ياء، وبعد زمن طويل راأى ابن مالك اأنها ا�صم فعل«

على  والقدرة  التفكري  طريقة  يف  اخلا�صة  اإمكاناتهم  يف  العلماء  خام�صًا:  تفاوت 

ال�صتيعاب والتحليل وال�صتنباط واحلفظ والطالع؛ فالتاريخ العربي يك�صف 

لنا عن حقبة زمنية عا�ص فيها جمموعة من العلماء مل يكن لهم اأن يجمدوا اأمام 

النُّ�صو�ص، بل اأعملوا فيها فكرهم ومقدراتهم الذاتية، ومن َثمَّ اختلفوا فيما 

ي�صدر عنهم من علوم ومنها علم النَّحو.

من  كثري  على  ا�صتمل  الذي  الجتهادي  النَّظري  العلم  هذا  طبيعة  ذلك  اإىل     ي�صاف 

ما  بقدر  يجتهد  النَّحوي  كان  هنا  »ومن  للتاأويل،  املحتملة  الغام�صة  املو�صوعات 

ميلك من ح�ص لغوي، ونفاذ ذهني، يفهم بهما العبارة العربية فهمًا يختلف عن فهم 

))) اخلالف النحوي 65.

)2) ينظر: درا�صة يف النحو الكويف 4)3.

)3) اخلالف النحوي 66. وكانت هذه امل�صاألة من اأكرب املاآخذ التي ك�صفتها الدرا�صات احلديثة، وت�صلل من خاللها تثيب 

بع�ص املعا�رضين على القدماء؛ اإذ مل ياأخذ النحويون يف ح�صبانهم عامل الزمن، ومل يعرتفوا باأن اللغة ظاهرة اجتماعية 

قابلة للتطور وهذا ت�صور غري دقيق، ويوؤدي اإىل نتائج م�صطربة. ينظر: اللغة بني املعيارية والو�صفية 32، ونظرية النحو 

العربي القدمي 4).
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غريه، وذلك يف�رض لنا كلمة املربد لتلميذه ابن كي�صان: »هذا �صيء خطر يل فخالفت 

 .
(((

النحويني««

 ،
(2(

   ويف�رض لنا كذلك بروز عدد من امل�صائل التي اختلف فيها راأي ابن مالك بني م�صنفاته

الأدلة  النظر يف  التي تفر�ص عليه مداومة  اإىل نزعته الجتهادية  اإل  وما مرجع ذلك 

وامل�صائل، والقول فيها مبا يرتجح. 

اذة  ال�صَّ ول�صـيما  القراآنيـة  القـراءات  مـن  موقفهـم  فـي  النَّحويني   �صاد�صًا:  اختــالف 

منهـا؛ فعلـى الرغـم مـن اأنهـم قـد اأجمعـوا علـى قبـول القـراءات كلهـا اإذا مل 

اأنَّ بع�صهـم لحـظ  اإل  ؛ 
(3(

ال�صـيوطي اإىل ذلـك  اأ�صـار  القيـا�ص،كمـا  تخالـف 

هنـا  تدار�صـه، »ومـن  النَّحـو وطريقـة  لقيـا�ص  القـراءات  بعـ�ص  عـدم حتمـل 

رف�صوا اأحيانًا بع�ص القراءات، و�صعفوا غريها، ورموا القراء ب�صعف الدراية 

اأنَّ القراءة مل  بالعربيـة كمـا و�صموهـم باللحـن، ومل يكـن ذلك ل�صيء �صوى 

اأخرى،  ن�صو�ص  من  اأغلبها  واملاأخوذة  اأمامهم،  املجهزة  القواعـد  مـع  تتفق 

منه  ت�صتقى  م�صدراً  ولي�صت  القواعد  لتطبيق  جماًل  القراءات  فاأ�صبحت 

.
(4(

القواعد«

ابن  اأ�صحابها، ومنهم  واأن�صف  القراءات  لهذه  انت�رض  من  هناك  املقابلة  اجلهة     وعلى 

مالك الذي يقول ال�صيوطي يف حقه: »وقد رد املتاأخرون -منهم ابن مالك- على من 

عاب عليهم ذلك باأبلغ رد، واختار جواز ما وردت به قراءاتهم يف العربية، واإن منعه 

))) اخلالف النحوي 69. 

)2) ينظر يف هذا ال�صدد مقالة للدكتور عبد املنعم هريدي بعنوان: »تعار�ص الآراء يف نحو ابن مالك« من�صورة يف جملة 

البحث العلمي والرتاث الإ�صالمي، العدد الرابع، عام)40)هـ.

)3) قال يف القرتاح 76: »وقد اأطبق النا�ص على الحتجاج بالقراءات ال�صاذة يف العربية اإذا مل تخالف قيا�صًا معلومًا«.

)4) موقف النحاة من القراءات القراآنية 79-78.
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. ومنهم اأبو حيان الذي اأنكر على املازين و�صفه »نافعًا« باأنَّه 
(((

الأكثون م�صتدًل به«

مل يكن يدري ما العربية؟ قال: »واأما قوله اإّن نافعًا مل يكن يدري ما العربية؟ ف�صهادة 

يتو�صل  التي  ناعة  ال�صِّ العربية؟- وهي هذه  ما  يدري  اأنَّه ل  فر�صنا  ولو  النَّفي،  على 

بها اإىل التكلم بل�صان العرب- فهو ل يلزمه ذلك؛ اإذ هو ف�صيح متكلم بالعربية ناقل 

للقراءة عن العرب الف�صحاء، وكثري من هوؤلء النَّحاة ي�صيئون الظّن بالقّراء ول يجوز 

 .
(2(

لهم«

مبنع  �رضَّح  من  فمنهم  ال�رضيف؛  باحلديث  ال�صتدلل  يف  النَّحويني  �صابعًا:  اختالف 

ال�صتدلل به، وعاب على امل�صتدلني، ولي�ص بعيداً عنهم من غيَّب ال�صتدلل 

ه؛ فاأدى ذلك اإىل خمالفته،  باحلديث يف م�صائل نحويَّة وقرر قواعده بعيداً عن ن�صِّ

واإن مل يذكر �رضاحة منع ال�صتدلل به. ومنهم من ا�صتدل باحلديث على قواعد 

النَّحو، وقا�ص على ن�صو�صه فقبل واأبطل من اأ�صاليب العربيَّة وفق ما مييله ن�صُّ 

احلديث. ومنهم من تو�صط يف قبول احلديث فاأجاز ب�صوابط و�رضوط. و�صنب�صط 

احلديث عن هذه الق�صية بالتف�صيل؛ لأنها من �صلب التَّوجه النَّحوي عند ابن 

مالك، فهو علم على مذاهبها و�صامة يف تاريخها.

عند  وقفوا  قد  النَّحويني  اأن  وذلك  وتف�صريها،  النَّ�صو�ص  فهم  يف  ثامنًا:  الختالف 

بع�ص ن�صو�ص املتقدمني واختلفوا يف املراد منها وتف�صريها، ومرجع ذلك اإما اإىل 

غمو�ص عباراتها، اأو تعدد الأوجه املحتملة فيها، وهذا مما قد يف�رض لنا اختالف 

.
(3(

النَّقل عنهم

))) القرتاح 80.

)2) البحر املحيط 4/)272-27.

)3) ذكر الدكتور احللواين يف »اخلالف النحوي« جملة من الآراء املن�صوبة اإىل الفراء ومل يقل بها، وعقد ال�صيخ ع�صيمة 

حمقق »املقت�صب« مبحثًا يف اآخر الكتاب مل�صائل ن�صبت خطاأ اإىل املربد. وق�صية الختالف يف الن�صبة م�صتهرة يف الرتاث 

النحوي؛ ومرجع ذلك اإىل عدم الوقوف على الآراء يف مظانها، اأو غمو�ص عبارتها، اأو اختالف اآراء العامل الواحد 

يف امل�صاألة الواحدة.
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ويف كتب ابن مالك اعرتا�ص على كثري من النَّحويني يف فهمهم لن�صو�ص ال�صابقني، 

ول�صيما �رُضَّاح »الكتاب«.

اأركانه:  •

يقوم العرتا�ص على اأربعة اأركان:

بالعربية واأ�صولها وفروعها، ولهجات  اأن يكون عاملًا  فيه  �ص؛ وي�صرتط  الأول:  املْعرَتِ

ملهارات  اإدراكه  عن  ف�صاًل  ال�صتدلل،  وكيفية  العلماء،  ومذاهب  العرب، 

احلوار واأ�ص�صه العلميَّة والأخالقيَّة.

اأي الأول، وقد يكون فرداً اأو جماعة اأو مذهبًا  الثاين:  املْعرَتَ�ُص عليه؛ وهو �صاحب الرَّ

نحوّيًا. ورمبا ذهب اجلدل باأ�صحابه اإىل افرتا�ص اآراء مل يقل بها اأحد؛ يهدفون 

من ذلك اإىل ب�صط الأدلَّة اأو بيان املقدرة العلميَّة اأو اختبار الطالب وغري ذلك. 

ته، ولها طرفان: الأول �صابق؛ وهو ما  اأي وامل�صاألة؛ وهي ق�صية اخلالف ومادَّ الثالث:  الرَّ

�ُص،  اأي املخالف الذي ياأخذ به املْعرَتِ يراه املعرَتَ�ُص عليه، والثاين لحق؛ وهو الرَّ

مًا بالأدلَّة واحلجج. وي�صرتط فيه اأن يكون مو�صوعّيًا مدعَّ

الآراء  قبول  يف  اأثره  وله  العرتا�ص،  فيه  يقدم  الذي  القالب  وهو  الرابع:  الأ�صلوب؛ 

ومناق�صتها بهدف الإفادة والإفهام، ب�رضط األ يكون خارجًا عن حدِّ العتدال 

يف التَّعبري، فال يذكر فيه فح�ص ول جهل ول ت�صفيه ول توهيم، ول غري ذلك 

مثل  من  والالحقني  ال�صابقني  اعرتا�صات  تخل  ومل  العلماء،  مبكانة  يليق  ل  مما 

ذلك كله!.
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فيه: العلماء  جهود   •

ر�ص النَّحوي، وقد بداأ هذا  اهتم النَّحويون بالعرتا�ص والنَّقد، حتى اأ�صبح من اأ�ص�ص الدَّ

ناعة النَّحوية، ومتا�صك قواعدها واأ�صولها،  الهتمام يف وقت مبكر، واأ�صهم يف ن�صج ال�صِّ

كما كان لالعرتا�ص اأثر كبري يف تو�صيح الغام�ص وتف�صيل املجمل وب�صط طرائق ال�صتدلل 

وتوظيف الأ�صول. 

ر�ص النَّحوي كان العرتا�ص فيهما بارزاً،  وميكن اأن نقف عند مظهرين يف تاريخ الدَّ

ومن خاللهما قامت اأ�صوله يف الدرا�صات النَّحوية، وظهر ما بذله النَّحويون فيه:

اأواًل: املناظرات واملحاورات:

املَناظرة منهج قراآين ثابت فاإنَّك »اإذا تاأملت القراآن وتدبرته واأعرته فكراً وافيًا، اطلعت 

فيه من اأ�رضار املناظرات، وتقرير احلجج ال�صحيحة، واإبطال ال�صبه الفا�صدة، وذكر النق�ص 

.
(((

والفرق واملعار�صة واملنع على ما ي�صفي ويكفي، ملن ب�رضه اهلل واأنعم عليه بفهم كتابه«

فاملناظرة يف القراآن تقوم على اإقرار احلجج، واإبطال ال�صبه و�صوًل اإىل احلق، وهذا ما 

ينبغي اأن تقوم عليه مناظرات العلماء، حينئذ يكون لها اأثرها الكبري يف ترغيب النَّا�ص يف 

العلم، وحتبيبه اإليهم، ومترين الطالب على طرائق ال�صتدلل وال�صتنتاج املف�صية اإىل احلق 

وال�صواب. 

واملَناِظر ل بد اأن يكون �صاحب متكن يف العلم واأدلَّته التف�صيلية، و�رضعة يف البديهة، 

وجراأة يف قول احلق، وكم كانت بع�ص هذه املعاين غائبة يف مناظرات النَّحويني »لأنَّ هذا 

العلم كان حينذاك ملَّا ين�صج يف اأغلب م�صائله، ومل يتخذ �صكاًل ول �صورة ثابتة يقف اأمامها 

كل رائد مكتوف اليد؛ بل كان يبدو لكلٍّ ما ل يلمحه الآخر، وحجة هذا تناه�ص دليل 

))) بدائع الفوائد 4/)94.
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، ناهيك عن تدخالت ال�صا�صة يف املناظرة فتميل الكفة وُي�صكت عن احلق. ول 
(((

ذاك«

يقلل هذا من دور هذه املناظرات يف الدفع مبنهجية العرتا�ص اإذ هو من لوازمها.

ومن اأ�صهر هذه املناظرات واملحاورات:

-  مناظرة بني �صيبويه )ت 80)هـ) والك�صائي)ت 89)هـ)، تلك املناظرة التي ا�صتهرت 

.
(2(

با�صم »امل�صاألة الزنبورية«

-  مناظرة بني اليزيدي )ت 202هـ) والك�صائي حول م�صاألة العطف على خرب »اإن« 

.
(3(

بالرفع قبل ذكر املبتداأ

لم  حذف  م�صاألة  حول  248هـ)  )ت  واملازين  207هـ)  )ت  الفراء  بني  -  حماورة 

.
(4(

الأمر

-  مناظرة بني املربد )ت 285هـ) وثعلب )ت )29هـ) حول بيت امرئ القي�ص واإ�صافة 

 .
(5(

نعت ال�صيء اإىل غريه

وقد اجتهد النَّحويون يف جمع هذه املناظرات واملحاورات، ومل يخُل جمعهم لها من 

 
(6(

اأي فيها وامل�صاهمة يف العرتا�ص؛ ومن ذلك تعقيب الزجاجي م�صاركتهم يف اإبداء الرَّ

 )ت 542هـ) على 
(7(

)ت 337هـ) على مناظرة الك�صائي مع اليزيدي، وتعقيب ابن ال�صجري

مناظرة �صيبويه مع الك�صائي.

))) ن�صاأة النحو 50.

)2) ينظر: الأمايل ال�صجرية )/348، والإن�صاف 703/2، وتذكرة النحاة 77)، ومغني اللبيب 54/2.

)3) ينظر: اأمايل الزجاجي 59، والأمايل للزجاج 39، وتذكرة النحاة 27)، ويف اأ�صول النحو 83). 

)4) ينظر: اخل�صائ�ص 303/3، والإن�صاف 547/2.

)5) ينظر: معجم الأدباء 60/2، ون�صاأة النحو 57، ويف اأ�صول النحو 89).

)6) ينظر: اأمايل الزجاجي 62.

)7) ينظر: الأمايل ال�صجرية )/349.
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ثانيًاً: ردود النَّحويني بع�شهم على بع�ض:

ل يخلو م�صنف يف النَّحو ب�صط مادته وعر�ص اأدلتها من َردٍّ لآراء ال�صابقني واأدلَّتهم، 

بداية  عن  احلديث  اإىل  �صنعود  فاإنَّنا  بع�صهم؛  على  النَّحويني  ردود  بداية  اإىل  ن�صل  ولكي 

اأي�صًا - من  مل تخُل -هي  والتي  والتَّكوين،  النُّ�صوء  النَّحوي، متجاوزين مرحلة  التَّاأليف 

.
(((

مظاهر اخلالف والرد

اأحمد خمتار  اإن ظهر كتاب �صيبويه حتى اأحدث �صجة كبرية، وقد ذكر الدكتور  فما 

عمر »اأنَّ من �صوء حظ النَّحو العربي اأن جاء �صيبويه يف وقت مبكر جداً ل يتجاوز الن�صف 

اأُ�صيب  اأْن  به  النَّحاة  اإعجاب  و�صدة  تفوقه  عن  نتج  اإذ  الهجري؛  الثاين  القرن  من  الثاين 

.
(2(

التَّفكري النَّحوي ب�صلل، ودار اجلميع يف فلك �صيبويه، واتخذوه اأ�صا�صًا لدرا�صتهم«

ا�صي والنَّاقد املعرت�ص، فظهرت  الرَّ ارُح  ال�صَّ اأنَّه �صيظهر من خالل ذلك  ول �صك يف 

م�صنفات يف الَردِّ على �صيبويه والعرتا�ص عليه، اأ�صهرها �صنيع اأبي العبا�ص املربد يف كتابه 

، وهو اأو�صع الكتب التي ُغلِّط فيها �صيبويه واأ�صهرها؛ لأنَّه 
(3(

الذي �صماه »م�صائل الغلط«

ن امل�صائل النَّحوية التي اأُخذت عليه من ِقبل اأكابر النَّحويني الب�رضيني ومنهم: الأخف�ص  ت�صمَّ

.
(4(

)ت 5)2هـ) واجلرمي )ت 225هـ) واملازين واملربد

واإذا كـان هـذا الكتـب قد ُفقد مـع ما ُفقد مـن تراث عربي كبري؛ فاإنَّه قد و�صل اإلينا 

اأف�صل  فكرة عما حواه هذا الكتاب من خالل ن�صو�ص مبثوثة يف كتب النَّحويني، لكنَّ 

حركة  يف  كبري  اإ�صهام  له  كان  كتاب  والعرتا�صات  دود  الرُّ تلك  معظم  حوى  مرجع 

ر�ص النَّحوي؛ وهو كتاب ابن ولد )ت 332هـ) »النت�صار ل�صيبويه على  العرتا�ص يف الدَّ

))) ينظر: مراحل تطور الدر�ص النحوي )8.

)2) البحث اللغوي عند العرب 24).

)3) ذكره بهذه ال�صم ابن جني يف اخل�صائ�ص )/206، اأما ابن الندمي يف الفهر�صت 88 وياقوت احلموي يف معجم الأدباء 

486/5 وال�صيوطي يف بغية الوعاة )/207 فقد �صموه كتاب »الرد على �صيبويه«.

)4) ينظر: النت�صار ل�صيبويه على املربد، مقدمة املحقق 6.
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، الذي كان اأحد �صور احلركة العلمية الوا�صعة يف �صفوف النَّحويني التي ردت 
(((

املربد«

 .
(2(

على اعرتا�صات املربد لإمام النَّحاة

ومل يقت�رض جهد العلماء يف الردود على ما ذكر من م�صنفات؛ واإمنا اأردنا الإ�صارة اإىل 

بداية فكرة التاأليف القائم على الرد والعرتا�ص، وهي بداية �صجعت العلماء فيما بعد على 

تناول العلم ب�صيء من الروية والدرا�صة واملراجعة، حتى بلغت موؤلفات الرد والعرتا�ص 

، الذي تاوز فيه رد الآراء 
(3(

ذروتها يف كتاب ابن م�صاء )ت 592هـ) »الرد على النحاة«

النظرية  اإىل اخلروج على  اأ�صولهم، »فهو دعوة  النحويني يف  اإىل مناق�صة  النحوية اجلزئية 

.
(4(

النحوية الرتاثية«

الرد  اإن  بل  فقط؛  الرد والعرتا�ص  ا�صتملت على فكرة  التي  الرد هي  ومل تكن كتب 

املدر�صتني،  بني  اخلالف  التي عر�صت  اخلالف  –بتو�صع- يف كتب  م�صمن  والعرتا�ص 

 لثعلب، 
(5(

وظهر يف بع�صها النت�صار والتع�صب، ومن تلك الكتب: »اختالف النَّحويني«

على  »الرد  �صماه  كتابًا  يوؤلف  347هـ)  )ت  در�صتويه  ابن  جعل  للكوفيني  انت�صار  وفيه 

فيه  اختلف  ما  النَّحويني  »امل�صائل على مذاهب  ، ومنها 
(6(

النَّحويني« ثعلب يف اختالف 

 لبن كي�صان )ت 320هـ)، و»الإن�صاف يف م�صائل اخلالف بني 
(7(

الب�رضيون والكوفيون«

 لالأنباري )ت 577هـ)، و»التَّبيني عن مذاهب النَّحويني الب�رضيني 
(8(

الب�رضيني والكوفيني«

))) مطبوع يف موؤ�ص�صة الر�صالة، بتحقيق: د. زهري عبد املح�صن �صلطان.

)2) مل يكن هذا امل�صنَّف هو الوحيد الذي رد اأقوال املربد منت�رضاً ل�صيبويه؛ بل هناك عدد من الكتب يف هذا ال�صاأن، بيد اأنه 

هو الذي و�صل اإلينا منها. ينظر: مقدمة املحقق 6.

)3) مطبوع يف دار املعارف، بتحقيق: د. �صوقي �صيف.

)4) �صوابط الفكر النحوي )/39).

)5) ينظر: الفهر�صت 0))، والوايف بالوفيات 59/8)، وبغية الوعاة )/397. 

)6) ينظر: الفهر�صت 94.

)7) ينظر: الفهر�صت 20)، ومعجم الأدباء 94/5.

)8) مطبوع يف املكتبة الع�رضية للطباعة والن�رض، بتحقيق: د.حممد حمي الدين عبد احلميد.
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 للعكربي )ت 6)6هـ)، وغريها.
(((

والكوفيني«

واإذا ما تاوزنا كتب الرد واخلالف وجدنا اأنَّ العرتا�صات والردود مبثوثة يف كتب 

النَّحويني ول�صيما الطوال كال�رضوح واحلوا�صي.

واإذا كانت كتب الردِّ واخلالف وال�رضوح واحلوا�صي قد ت�صمنت اعرتا�صات النَّحويني 

اًل  من النَّاحية العمليَّة التطبيقية؛ فاإنَّ من اخللل اأن نرتك احلديث عن م�صنَّف فريد، جاء موؤ�صِّ

)العرتا�ص  النَّحوي  العرتا�ص  مهّمًا من  متناوًل جزءاً  العرتا�ص،  النَّظري يف  للجانب 

مه   الذي قدَّ
(2(

على اأدلَّة النَّحويني واأ�صولهم)؛ وهو كتاب »الإغراب يف جدل الإعراب«

�صاحبه لأرباب اجلدل والعرتا�ص؛ »لي�صلكوا به عند املجادلة واملحاولة واملناظرة �صبيل 

 ،
(3(

احلق وال�صواب، ويتاأدبوا به عند املحاورة واملذاكرة واملناكرة وامل�صاجرة يف اخلطاب«

وما من �صك يف اأنَّ �صاحبه قد ا�صتعان يف تاأليفه مبا اأ�صله علماء اأ�صول الفقه من اأ�صول 

اجلدل  فن  واأ�صول يف  نظريات  من  فيه  ما جاء  بع�ص  عند  و�صنقف   ،
(4(

العلم لهذا  نظرية 

والعرتا�ص واملحاورة يف مواطنها من هذا البحث.

ور�صمنا  النحوي،  العرتا�ص  مفهوم  فيه  اأ�صلنا  -الذي  التمهيد  هذا  من  ننتقل   

باإيجاز �صورته يف الدرا�صة النحوية قبل ابن مالك- اإىل درا�صة العرتا�ص النَّحوي عند عامل 

التَّاأليف والتَّ�صنيف يف النَّحو، وا�صعًا حتت يديه تراثًا �صخمًا  جاء بعد خم�صة قرون من 

مما كتبه الأقدمون، موظفًا يف النَّظر اإليه عقله الفذ وحافظته اخلارقة؛ فكانت نظرته نظرة 

متفح�ص ومتاأمل اأ�صاف لهذا العلم وهذه املفاهيم جديداً كان له اأثره فيمن بعده، و�صنبداأ 

احلديث عن ميدان اعرتا�ص ابن مالك يف الدرا�صة النحوية.

اأي�صًا كتاب »م�صائل خالفية يف النحو« مطبوع يف  ))) مطبوع يف دار الغرب، بتحقيق: د.عبد الرحمن العثيمني. وله 

مكتبة الآداب، بتحقيق: د.عبد الفتاح �صليم.

)2) مطبوع يف دار الفكر مع »ملع الأدلة« بتحقيق: �صعيد الأفغاين.

)3) الإغراب36-35.

)4) ينظر على �صبيل املثال كتاب »املعونة يف اجلدل« لأبي اإ�صحاق ال�صريازي املتويف476هـ، وهو مطبوع يف جمعية اإحياء 

الرتاث الإ�صالمي يف الكويت، عام407)هـ، بتحقيق: د.علي بن عبد العزيز العمرييني.
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الباب االأول:

م�شمار االعتا�ض النحوي وم�شائله

الف�صل الأول: اعرتا�صاته على الآراء النحوية.

الف�صل الثاين: اعرتا�صاته على اأدلة النحويني.
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اإياهم  اإبراز امليادين التي �صابق فيها ابن مالك النحويني مناق�صًا  اإىل  يهدف هذا الباب 

ودرا�صتها  املختلفة،  م�صنَّفاته  من  العرتا�ص  م�صائل  بجمع  وذلك  عليهم؛  ومعرت�صًا 

وت�صنيفها. وقد تو�صلنا بعد كل ذلك اإىل اأن ابن مالك اعرت�ص على النحويني يف م�صمارين 

رئي�صني:

امل�صمار الأول: اعرتا�ص على الآراء النحوية.   o

امل�صمار الثاين: اعرتا�صه على اأدلة النحويني.  o

فكل م�صائل العرتا�ص ترجع اإىل هذين الأ�صلني الكبريين، وهما يت�صمنان عدداً من 

ال�صور اجلزئية.

ومن هنا جاءت �رضورة تق�صيم هذا الباب اإىل ف�صلني؛ ين�صمُّ حتت كل منهما عدٌد من 

املباحث التي اأهدف من ذكرها اإىل الإتيان على �صورة موا�صع العرتا�ص النحوي عند 

ابن مالك.
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الف�سل االأول

اعتا�شات ابن مالك على االآراء النَّحوية

املبحث الأّول: اعرتا�صه على اأحكام الّنحويني وا�صرتاطاتهم.   -

املبحث الّثاين: اعرتا�صه على تطبيقات احلدود واأحكام الأ�صول والتق�صيمات.   -

املبحث الّثالث: اعرتا�صه على عوامل الإعراب وتوجيهاته.   -

املبحث الّرابع: اعرتا�صه على تاأويالت الّنحويني وتقديراتهم.   -

املبحث اخلام�ص: اعرتا�صه على املعاين والّدللت.   -
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الف�سل االأول

اعرتا�سات ابن مالك على االآراء النَّحوية

التي  والّتاأويالت  والأقوال  والّتوجيهات  الأحكام  تلك  النَّحوية:  بالآراء  املق�صود 

اأو�صلت اإليها ا�صتدللت الّنحويني الّنقلّية والعقلّية.

 فالآراء هي ثمرة حتكيم القواعد ونتاجها يف �صورته الأخرية، وهذا املفهوم هو املراد 

يف هذا املبحث الذي �صين�صم حتت لوائه تلك الآراء التي اعرت�ص عليها ابن مالك؛ �صواء 

انطلق يف اعرتا�صه من نقد اأدّلتها، اأم اكتفى بالعرتا�ص على ظاهرها معتمداً على تقوية 

راأيه وفق اأ�صوله وا�صتدللته. 

ّنفت م�صائله  وحر�صًا على ا�صتق�صاء م�صائل العرتا�ص جميعها و�صّم الّنظري اإىل نظريه �صُ

على عدٍد من املباحث التي اعُتمد يف ترتيبها على حجم ماّدتها، ابتداًء بالأكث، فجاءت 

على الّنحو الّتايل: 

املبحث الأّول: اعرتا�صه على اأحكام الّنحويني وا�صرتاطاتهم.   o

املبحث الّثاين: اعرتا�صه على تطبيقات احلدود واأحكام الأ�صول والتق�صيمات.   o

املبحث الّثالث: اعرتا�صه على عوامل الإعراب وتوجيهاته.   o

املبحث الّرابع: اعرتا�صه على تاأويالت الّنحويني وتقديراتهم.   o

املبحث اخلام�ص: اعرتا�صه على املعاين والّدللت.   o

ونظراً اإىل طبيعة الّن�صاط الّلغوّي املتما�صك الأجزاء واملرتابط العالئق ل ميكننا اجلزم باأّن 

احلدود بني هذه املطالب �صارمٌة واحلواجز مكينٌة؛ بل لبّد من الحرتا�ص والقول اإّن هناك 

م�صارب مفتوحًة وو�صائج مّت�صلًة بينها فر�صتها طبيعة الّدر�ص الّنحوي.
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املبحث االأّول: اعتا�شه على اأحكام الّنحويني وا�شتاطاتهم: 

 
(((

الأحكام هي تلك الآراء التي متّثل ثمرة القيا�ص ونتيجته العملّية، وقد جعلها ال�ّصيوطي

على  واجلائز  الأوىل،  وخالف  والقبيح،  واحل�صن،  واملمنوع،  الواجب،  اأق�صاٍم:  �صّتة  يف 

ال�ّصواء. وكثرياً ما عرّب ابن مالك عن حكمي الوجوب واملنع بالّلزوم؛ اإذ فيهما اإلزاٌم يقابل 

ال�ّصعة يف اجلواز. 

وقد كانت هذه الأحكام مدار خالٍف بني الّنحويني، فما مينعه بع�صهم يجّوزه اآخرون، 

وما يرى قبيحًا يف الّنث عند بع�صهم يراه اآخرون جائزاً، وهكذا... 

وابن مالك بامتالكه اأدوات القيا�ص ومقّوماته كانت له اآراوؤه يف الأحكام، وما يتبعها 

اخلالف  من  كثرياً  ت�صتلزم  الّراأي  يف  والختيارات  الجتهادات  وهذه  ا�صرتاطاٍت،  من 

يف  منهجه  منهم  لكلٍّ  لأّن  الالحقون؛  خالفه  كما  ال�ّصابقني  الّنحويني  على  والعرتا�ص 

 .
(2(

القيا�ص، وطريقته يف اإحلاق املقي�ص باملقي�ص عليه

واجلدير ذكره هنا اأّن اخلالف بني الّنحويني – ومنهم ابن مالك – يف الأحكام الّنحوّية 

ما يكون بني حكمي اجلواز واملنع من جهٍة، وحكمي اجلواز والوجوب من  اأكث  كان 

جهٍة اأخرى، اإذ من الّنادر اأن يختلف الّنحويون على حكم يتنازعه وجوٌب ومنٌع، فلي�صت 

اأن  اأّما   ،
(3(

الكبري التناق�ص  مبثل هذا  ت�صّذ  اأو  تنّد  اأن  بالتي ميكن  القيا�ص وتطبيقاته  اأدوات 

))) ينظر: القرتاح 48.

)2) ينظر: اأ�صول التفكري النحوي، علي اأبو املكارم 4)). 

)3) هذا هو الغالب الأعّم الذي ل مينع من مظاهر ال�ّصذوذ فيه؛ ومن ذلك: ما اأوجبه ابن مالك يف �رضح الت�صهيل 24/2 

من ك�رٍض لهمزة »اإّن« بعد الق�صم، معرت�صًا على ما ذكره الفراء من وجوب الفتح، وقد ذكر ابن ع�صفور واأبو حيان 

وغريهما يف امل�صاألة اأربعة اأقوال؛ الأول: وجوب الك�رض، وهو راأي الب�رضيني املوؤيد بالدليل. والثاين: اجلواز مع اختيار 

اإىل الكوفيني والزجاجي. والرابع: وجوب  اإىل الك�صائي. والثالث: اجلواز واختيار الك�رض، وُن�صب  الفتح، وُن�صب 

الفتح، وُن�صب اإىل الفراء. ينظر: �رضح اجلمل لبن ع�صفور )/466، والب�صيط لبن اأبي الربيع 8/2)8، والتذييل والتكميل 

69/5، وتو�صيح املقا�صد )/528. 
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يختلف الّنحويون على راأي بني جميٍز ومانٍع اأو جميٍز وموجٍب فهذا �صائٌع م�صتهٌر يف كتبهم، 

واأقّل منه اختالفهم بني درجات اجلواز والرّتجيح.

التي  وال�صرتاطات  وابط  ال�صّ من  بكثرٍي  الّنحوّية  الأحكام  ارتباط  كذلك  يلحظ  ومما 

ت�صهم يف تنّقل الأحكام بني اجلواز والّلزوم، اأو بني درجات اجلواز. 

وعليه فقد تنّوعت اعرتا�صاته يف باب الأحكام الّنحويّة؛ فاعرت�ص على اأحكام اجلواز 

اأو اجلواز املطلق، وقال فيها بالوجوب اأو املنع اأو اجلواز امل�رضوط، كما اعرت�ص على اأحكام 

الّلزوم، وقال فيها باجلواز املطلق اأو امل�رضوط، واعرت�ص على ا�صرتاطات الّنحويني يف بع�ص 

الأحكام، واختلف معهم يف م�صائل الرّتجيح بني الأقوال يف دائرة اجلواز. وبناًء على ذلك 

اقت�صت طبيعة هذا املبحث اأن يكون على عدد من املحاور التي نف�صل احلديث عنها فيما 

يلي: 

املحور االأول: اعتا�شه على حكمي الّلزوم: 

من  الّلون  وهذا  واملنع،  الوجوب  وهما:  الّلزوم  حكمي  على  مالك  ابن  اعرتا�ص 

العرتا�ص �صائٌع م�صتهٌر جاء على �صوٍر؛ منها:

ورة:  ؛ ومن م�صائل هذه ال�صّ
اعرتا�سه على اأحكام املنع والقول فيها باجلواز املطلق)))

- تو�سيط خرب »ما دام«: 

اعرت�ص ابن مالك على ابن معٍط الذي تفّرد مبنع تو�صيط خرب »ما دام«؛ فقال ابن مالك 

بعد احلكم بجواز ذلك يف اأفعال الباب، وال�صتدلل جلواز تو�صيط خرب »لي�ص« و»ما دام«: 

))) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/60)، )6)، 263، 302، 309، 344، 349، 355، 366، 29/2، 87، 00)، 28)، 35)، 

46)، 53)، 72)، 77)، 256، 263، 307، 336، 349، 378، 389، 3/ 96، 85)، 92)، 255، 285، 326، 393، 6)4، 422.و�رضح 

الكافية ال�صافية �ص 428، 609، 744، 748، 775، 06))، 77))، 232)، 358))29)، 637). و�رضح عمدة احلافظ �ص 205، 

.598 ،476 ،426 ،29(
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ت »لي�ص« و»ما دام« بال�صت�صهاد على تو�صيط خربهما لأنهما �صعيفتان لعدم  »واإمنا اخت�صّ

ت�رّضفهما يف اأنف�صهما، فرمّبا اعتقد عدم ت�رّضفهما يف العمل مطلقًا. وقد وقع يف ذلك ابن 

اأّن ابن  حيح  ، وال�صّ
(((

األفّيته منع تو�صيط خرب »لي�ص« و»ما دام«« معٍط رحمه اهلل ف�صّمن 

، وهذا ما يفهم من بقّية 
(2(

معٍط مل مينع التو�ّصط اإل يف خرب »ما دام« واأجازه يف خرب »لي�ص«

 .
(3(

ه يف �رضح العمدة ن�ّص ابن مالك هنا، ومن ن�صّ

ثّم قــال ابــن مــالك: »وليــ�ص لــه فــي ذلــك متبــوٌع، بــل هــو خمالــٌف للمقيــ�ص 

�صـواهد  امل�صاألــة  اأّول  فــي  مـالك  ابن  اأورد  فقـد  امل�صـموع  فاأّمـا خمالفـة  ؛ 
(4(

وامل�صموع«

واأّما   .
(5(

للوجوب املقابل  هـو   
ّ
الّدماميني ذكـر  كمـا  اجلـواز  وهـذا  ال�ّصعر،  مــن  اجلــواز 

خمالفـة ابــن معــٍط للقيـا�ص فقـد ذكرهـا ابن مـالك معتمداً علـى قيـا�ص الأولــى فقـال: 

، مع اأّن فيهـا مـا 
(6(

»اأّما خمالفتـه للمقيـ�ص فبّينـة؛ لأّن تو�صـيط خـرب »ليـ�ص« جائٌز باإجمـاٍع

فـي »دام« مـن عـدم الّتـ�رّضف، وتفوقهـا �صـعفًا بــاأّن منـع ت�رّضفها لزٌم، ومنـع ت�رّضف 

لأّن  لفظًا،  »ليـت«  وت�صـبه  معنًى،  الّنافيـة  »مـا«  ت�صـبه  »ليـ�ص«  ولأّن  عار�ٌص،  »دام« 

و�صـطها ياٌء �صـاكنٌة �صاملٌة، ومثـل ذلـك مفقـوٌد فــي الأفعـال، فثبـت بهـذا زيـادة �صعف 

»ليـ�ص« علـى �صــعف »دام«، وتو�صـيط خــرب »ليـ�ص« مل ميتنـع، فاأل ميتنـع تو�صـيط خــرب 

. فاأجــاز ابـن مـالك مـا منعـه ابـن معٍط وما ُنقـل 
(7(

»دام« لنق�صــان �صــعفها اأحـّق واأوىل«

))) �رضح الت�صهيل )/349. وينظر: �رضح عمدة احلافظ )/205. 

)2) قال يف البيت]498[ من األفيته: 

ــرْب ـــ ـــ ـــ اخل م  ــــدِّ ــــق تُ اأن  ـــوز  ـــج ي االأَُخـــْروال  وجـــاز يف  »مــــادام«  ا�ــســم  على 

)3) �رضح العمدة )/205، قال: »وقد �صمن ابن معط األفيته منع تو�صيط خرب دام ول حجة له«.

)4) �رضح الت�صهيل )/349. 

)5) ينظر: تعليق الفرائد 3/)20. 

)6) خالف يف هذه احلكاية لالإجماع عدد من املتاأخرين منهم اأبو حيان الذي قال يف التذييل والتكميل 4/)7): »وقد وهم 

امل�صنف يف ال�رضح فزعم اأن خرب لي�ص جائز تو�صيطه بالإجماع، واتبع يف ذلك اأبا علي الفار�صي«.

)7) �رضح الت�صهيل )/349.
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، وفهمت من اعرتا�صه �صّحة الّن�صبة اإىل الّراأي فهو يحتّج على ابن معٍط 
(((

عــن الكوفيني

بـ»لي�ص« لأّنه يعلم اأّنه مل مينع تو�ّصط خربها، واإمّنا كانت الّن�صبة اإىل الّراأي يف اأّول الكالم 

 .
(2(

خطاأ ت�صحيٍف واهلل اأعلم

- نيابة غري املفعول عن الفاعل مع وجوده: 

 
(3(

ومن �صور العرتا�ص على اأحكام املنع باجلواز املطلق اعرتا�صه على جمهور الّب�رضيني

الأخف�ص:  عن  مالك  ابن  قال  مع وجوده؛  الفاعل  عن  به  املفعول  غري  نيابة  منعوا  الذين 

مانع  ل  اإذ  ؛ 
(4(

اأقول وبقولهم  وجوده،  مع  به  املفعول  غري  نيابة  والكوفيون  هو  »واأجاز 

، فحكم اجلواز املطلق هنا مقابٌل للمنع املطلق، وهو 
(5(

من ذلك مع اأّنه وارٌد عن العرب«

واإن �رّضح مبوافقة الأخف�ص من الب�رضيني اإل اأّن بينهما تباينًا؛ فالوارد عن الأخف�ص اجلواز 

، ويوؤّكد اختالفهما اإطالقه للجواز وا�صتدللته 
(6(

امل�رضوط بتقّدم الّنائب على املفعول به

يف امل�صاألة. 

ويو�صح لنا هذا الّن�ّص تو�ّصع ابن مالك يف الآراء؛ اإذ الأ�صل يف تركيب الكالم احلّل 

والإباحة ما مل مينع منه مانٌع، وهذا الّدليل يف نظر ابن مالك لي�ص الوحيد يف امل�صاألة؛ بل 

: ِلُيْجِزى َقْومًا 
(7(

ورد يف ن�صو�ص العرب ما يقّوي هذا الّراأي، فقال: »ومنه قراءة اأبي جعفٍر

))) الكوفيون مينعون التو�صط مطلقًا يف كل اأفعال الباب؛ ينظر: �صفاء العليل )/4)3، والهمع 87/2.

)2) تنظر امل�صاألة يف: �رضح الكافية للر�صي 94/4)، والرت�صاف 69/3))، والتذييل والتكميل 70/4)، وتخلي�ص ال�صواهد 

لبن ه�صام �ص240، والت�رضيح )/206، والهمع 87/2.

)3) ذكره: اأبو حيان يف التذييل والتكميل 242/6، والأزهري يف الت�رضيح 327/2، وال�صيوطي يف الهمع 265/2. 

)4) هذا الن�ص ال�رضيح يف موافقة الكوفيني يرد ما فهمه اخل�رضي وال�صبان من ن�ص ابن مالك يف الألفية])25[: 

ــــْد ُوِج اإن  ـــذي  ه ــعــ�ــُض  ب ــوب  ــن ي يـَــــِرْدوال  بــــِه وقــــد  ــظ مــفــعــوٌل  ــف ــل ال يف 

  قال: »قوله: »وقد يرد« اأي �صذوذاً اأو �رضورة«. تنظر حا�صية ال�صبان على الأ�صموين 559/2، واخل�رضي على ابن عقيل 

 .388/(

)5) �رضح الت�صهيل 28/2). وينظر: �رضح الكافية ال�صافية 609/2. 

)6) ينظر: التذييل والتكميل 245/6، اأو�صح امل�صالك 49/2)، �رضح ابن عقيل بحا�صية اخل�رضي )/389. 

)7) قراءة حكم بع�صهم ب�صذوذها وتلحينها منهم الفراء يف املعاين 46/3. تنظر يف: �رضح طيبة الن�رض لبن اجلزري �ص0)3. 
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ُبوَن]اجلاثية: من الآية 4)[، فاأقام املجرور مقام الفاعل وترك َقومًا من�صوبًا  مِبَا َكاُنوا َيْك�صِ

)))]من الوافر[: 
وهو مفعوٌل به، ومثل هذه القراءة قول ال�ّصاعر

ـــــْرَو كــلــٍب ـــريُة َج ـــَف ـــــــْرو الـــِكـــابَـــاَولـَــــو َولـَــــــَدْت ُق ـــك اجَل ـــذل ـــبَّ ب ـــسُ ـــ� لَ

، وا�صتطرد 
(2(

فاأقام اجلاّر واملجرور مقام الفاعل ون�صب »الكالب« وهو مفعوٌل به...«

يف ذكر ال�ّصواهد املختلفة على امل�صاألة، ودافع عن اأدلّته فقال: »وزعم ابن باب�صاذ اأّن »َجْرَو 

الّلفظ  اأف�صد  فقد  خروف:  ابن  قال  بـ»ولدت«.  من�صوٌب  و»الكالب«  منادى،  َكْلٍب« 

، وهذا الّراأي الذي اختاره ابن مالك هو امل�صهور عن الكوفيني، اأّما الب�رضيون 
(3(

واملعنى«

، وحكموا على القراءة بالّتاأويل 
(5(

، ورّدوا �صواهد ال�ّصعر باأّنها �رضورٌة
(4(

ف�صّعفوا هذا الّراأي

.
(6(

اأو ال�ّصذوذ

- االعرتا�ض باأكرث من جملٍة: 

 العرتا�ص باأكث من جملة؛ فقال ابن مالك 
ّ
ومنه اعرتا�صه على منع اأبي علي الفار�صي

اأبو  ال�رّضح: »وزعم  ، وقال يف 
(7(

» الّت�صهيل: »وقد تعرت�ص جملتان خالفًا لأبي عليٍّ يف 

العرتا�ص  بل  ما زعم؛  ب�صحيٍح  ولي�ص  واحدٍة،  بجملٍة  اإل  يكون  العرتا�ص ل  اأّن  عليٍّ 

العربية  �صواهد  292/2، ومعجم  والدرر   ،329/( )/397 واخلزانة  اخل�صائ�ص  ينظر:  ديوانه.  اأجده يف  ومل  قائله جرير،   (((

�ص37. 

)2) �رضح الت�صهيل 28/2). 

)3) �رضح الت�صهيل 28/2).

)4) ذكر العكربي اأربعة اأوجه ل�صعف هذا الراأي، تنظر يف: اللباب )/59). 

)5) قال ابن جني يف اخل�صائ�ص )/397 عن ال�صاهد ال�صابق: »وهذا من اأقبح ال�رضورة ومثله ل يعتد اأ�صاًل؛ بل ل يثبت اإل 

حمتقراً �صاذاً«. وينظر: �رضح اجلمل لبن ع�صفور )/565، وتخلي�ص ال�صواهد لبن ه�صام �ص498. 

)6) ينظر: التذييل والتكميل 246/6، و�رضح قطر الندى لبن ه�صام �ص4)2، والت�رضيح 327/2. 

باأكث من  يقول: »ويعرت�ص  اأن  امل�صنف  الفرائد 274/6: »وكان حق  تعليق  الدماميني يف  قال  الت�صهيل 375/2.  )7) �رضح 

جملة خالفًا لأبي علي« لئال يتوهم اأنَّ ما جاوز اجلملتني حمل اتفاق على املنع؛ ولي�ص كذلك فاخلالف يف اجلملتني 

ف�صاعداً واحد«. 
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 ]من الوافر[: 
(((

يكون بجملتني كثرياً، ومن ذلك قول زهرٍي

ــي ــِم ــْن ـــــاُء تَ ـــــب ــــَك واالأن ــــي ـــُر اأَب ـــْم ـــَع الـــتَّـــَقـــايللَ َِة  املُــــَعــــا�ــــرصَ ــــــوِل  ُط َويف 

اأَْوَفـــــى اأُمِّ  َمـــْظـــَعـــَن  ـــُت  ـــْي ـــالَ بَ ـــْد  ـــَق ـــايللَ ـــبَ تُ ال  ــــــــــى  اأَْوَف اأُمُّ  ـــــْن  ـــــِك َول

ومنه قول اهلل تعاىل: {

 فاعـــرت�ص علــى مــا يبــدو تفّرداً 
(2(

        } ]النحـل مــن الآيـــة : 44-43[«

)3)]من 
 مل يذكره �رضاحًة لكّنه فهم من توجيهه لقول ال�ّصاعر

ٍّ
؛ علمًا باأّن اأبا علي

ّ
لأبي علي

الطويل[:

ــــــًة يَّ اأَ هلِل  ــــَراَنِ  ـــــ ــــْف ُك َوال  ــيــِلاأَُراين  ــِن ــــرْيَ ُم ــَي َقــــْد َطـــالـَــْبـــُت َغ ــسِ ــ� ــْف ــنَ ِل

اإذا رحمته ورفقت به، ل ينت�صب بـ»اأويت«  اإذ جعل »اأّيًة« وهي م�صدر »اأويت له« 

الّدالّة على  بال�ّصواهد  راأيه  مالك  ابن  اأّكد  . وقد 
(4(

يلزم العرتا�ص بجملتني لئال  حمذوفًة؛ 

 يف جواز الف�صل ب�صبع جمٍل 
(5(

العرتا�ص باأكث من جملٍة، ثم اأتبعه مبفهوم ن�ّص الّزخم�رضّي

اف: {
ّ
فقــال: »قـال الّزخم�رضّي يف الك�صـ

              } ]الأعـــراف: 96[ اعـــرتا�ٌص بــــــني 

 ]95 الآيــة  مـــن  ]الأعــراف:   { املعطــوف واملعطــوف عليــه، وهمـــا {         

))) يف الديوان 342. وينظر: البحر املحيط )/222، واملغني 89/5، �رضح �صواهد املغني 2/)82. برواية: »لعمرك واخلطوب 

مغريات«. 

)2) �رضح الت�صهيل 378/2.

)3) قيل لبن الدمينة وقيل لكثري. ينظر: اخل�صائ�ص )/337، املغني 87/5، والهمع 204/2، الدرر 227/2.

)4) ينظر: احلجة 337/3، واملغني 87/5، وحا�صية الد�صوقي 424/2، والدرر 228/2. قال الدماميني يف تعليق الفرائد 274/6: 

»اإن كان هذا هو امل�صتند يف فهمهم عن اأبي علي منع العرتا�ص باأكث من جملة فلي�ص بالقوي؛ اإذ ل يلزم من منعه 

العرتا�ص بجملتني يف هذا البيت منعه من ذلك مطلقًا، جلواز ا�صتمال هذا اجلزء على مانع خا�ص«.

} اإلــى {               } وقـع اعرتا�صـًا بـني املعطـوف  )5) قال الزخم�رضي يف الك�صاف 26/2): »وقولـه: {            

واملعطوف عليه«. 
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 .
(((

و{                      }]الأعراف: من الآية 97[ وهذا اعرتا�ٌص بكالٍم ت�صّمن �صبع جمٍل«

ومن �صور اعرتا�صه على اأحكام الّلزوم:

، ومن اأبرز م�صائله:
اعرتا�سه على اأحكام الوجوب والقول فيها باجلواز املطلق)2)

- اإبراز �سمري اخلرب امل�ستّق اجلاري على غري �ساحبه: 

مري بعد اخلرب امل�صتّق  اعرت�ص ابن مالك على جمهور الب�رضيني الذين يوجبون اإبراز ال�صّ

اِرُبَها« ل يقال اإل: »َزْيٌد  ، ففي نحو: »َزْيٌد ِهْنٌد �صَ
(3(

اجلاري على غري معناه اإذا اأمن اللب�ص

اأّن حكم الوجوب عند الب�رضيني مطلٌق عند  اأّن الّلب�ص ماأموٌن اإل  اِرُبَها هو«، مع  ِهْنٌد �صَ

اأمن الّلب�ص اأو عدمه، قال ابن مالك: »والتزم الب�رضيون الإبراز مع اأمن الّلب�ص عند جريان 

؛ فعّلة الب�رضيني 
(4(

مري على غري �صاحب معناه، ليجري الباب على �صن واحٍد« رافع ال�صّ

مري يف امل�صاألة من دون  للوجوب كما ذكرها ابن مالك اجلري على الأ�صل يف اإبراز ال�صّ

الكوفيون  فقال: »وخالفهم  ومتبوعه  راأيه  ذكر  ثّم   ،
(5(

»الّلب�ص« مب�صاألة  احلكم  تخ�صي�ص 

، فاعرت�ص على حكم الوجوب عند 
(6(

فلم يلتزموا الإبراز عند اأمن الّلب�ص، وبقولهم اأقول«

الب�رضيني قائاًل بجواز الإبراز عند اأمن الّلب�ص على راأي الكوفيني، ثّم �رضع يف ال�صتدلل 

 ]من الب�صيط[: 
(7(

لهذا احلكم فقال: »لورود ذلك يف كالم العرب؛ كقول ال�ّصاعر

الفرائد 272/6، وحا�صية الد�صوقي  الت�صهيل 378/2. تنظر يف امل�صاألة: اخل�صائ�ص )/335، واملغني 86/5، وتعليق  ))) �رضح 

424/2، ودرا�صات لأ�صلوب القراآن الكرمي ))/)32. 

)2) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/95)، 308، 70/2، 3)2، 370، 28/3، 39، 59، 93، )8)، 375. و�رضح الكافية 

ال�صافية �ص246). و�صواهد التو�صيح �ص79).

)3) اأما اإذا مل يوؤمن اللب�ص فالإجماع منعقد على وجوب اإبراز ال�صمري.

)4) �رضح الت�صهيل )/307. وينظر: �رضح الكافية ال�صافية )/339، وقد ذكر راأيهم يف املنظومة وح�صنه، فقال: 

ْن اأَ َذاَك  ُط  ْ �ـــرصَ ــويّف  ــُك ال املـَــْذَهـــِب  َح�َسنيِف  َوَراأيُـــُهـــم  ــْبــ�ــض،  الــلَّ يُـــوؤَْمـــن  ال 

)5) ولي�ص هذا هو ال�صتدلل الوحيد لهم يف امل�صاألة؛ بل لديهم اأدلتهم القيا�صية. ينظر: املقت�صد )/266، والإن�صاف )/59.

)6) �رضح الت�صهيل )/307 308. 

)7) قائله جمهول. ينظر: تخلي�ص ال�صواهد �ص86)، واملقا�صد النحوية )/337، والت�رضيح )/524، والدرر 9/2. 

1-E3trad_Nahwi.indd   46 15/3/11   2:36 PM



47

َعِلَمْت َوَقـــْد  بانُوها  املــْجــِد  ُذرا  ـــاٌن وَقــْحــَطـــــاُنَقــوِمــي  ـــدن ـــِه ذلــــك ع ـــْن ـــُك ِب

»ذرا  علـى  جـاٍر  خـرٌب  و»بانوهـا«  ثاٍن،  مبتـداأٌ  املجـد«  و»ذرا  مبتـداأٌ،  فـ»قومـي« 

اإبرازه  با�صتكنان �صمريه عن  ا�صتغنى  لـ»قومي«، وقد  املعنى  الّلفظ، وهو يف  املجـد« يف 

لعدم الّلب�ص. 

 ]من الكامل[: 
(((

ومثله قول ال�ّصاعر

ـــُه ـــَط َرْه ـــَف  اآ�ـــسَ ـــواِك  ـــه ل ــــذي  ال ـــــا اإنَّ  ــْي ــِل َخ ــِه  ــي ــِف ــَط ــسْ ــ� تَ اأْن  جلـــــــديـــرٌة 

 ]من الوافر[: 
(2(

ومثله اأي�صًا قول الآخر

ــاِة«)))تـَـــــَرى اأَْربَـــاَقـــُهـــــــــــْم ُمــتَــَقــلِّــِديــَهــا ــَم ــُك ال ــى  ــَل َع ــُد  ــدي احل ــَي  ــِم َح اإذا 

وتاأوياًل  ال�صتدللت  هذه  ملثل  رّداً   
(4(

الب�رضيني بع�ص  ذكره  ما  مالك  ابن  يغفل  ومل 

ب وتاأويالتهم باملتكّلفة، ورمبّا كان هذا �صببًا يف خمالفته لهم وقوله  لها، فو�صفهم بالّتع�صّ

بني فقال: تقدير البيت الأّول: »َقوِمي َباُنوا ُذَرا  ؛ فقال: »وتكّلف بع�ص املتع�صّ
(5(

باجلواز

َطِفيِه«، وتقدير البيت الّثالث:  املْجِد َباُنوَها«، وتقدير البيت الّثاين: »لأْنِت َجِديَرٌة اأْن َت�صْ

حيح حمل الأبيات على ظاهرها، دون تكّلف ما  ْرَباِقِهم ُمَتَقلِِّديَها«، وال�صّ َحاَب اأَ �صْ
»َتَرى اأَ

، فاعرت�ص على الّتاأويل ما دام املعنى حا�صاًل يف ظاهر الأبيات، وهذه 
(6(

يتّم املعنى بعدمه«

امل�صاألة هي اإحدى امل�صائل التي وافق فيها ابن مالك الكوفيني �رضاحًة، وخالف جمهور 

))) ينظر: التذييل والتكميل 4/)2، وتخلي�ص ال�صواهد �ص88). 

برواية: »يرى...وكما �صدئ«، والتذييل والتكميل  الإن�صاف )/59  ينظر:  اأعث عليه يف ديوانه.  للفرزدق، ومل  قيل   (2(

4/)2، وتخلي�ص ال�صواهد �ص89).

)3) �رضح الت�صهيل )/308. 

)4) منهم: الأنباري يف الإن�صاف )/)6، والعكربي يف التبيني �ص262.

)5) قال الدماميني يف تعليق الفرائد 88/3: »ملا راأى امل�صنف ما يف هذه التاأويالت من التكلف قال باملذهب الكويف مت�صكًا 

بالظاهر«. 

)6) �رضح الت�صهيل )/308.
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.
(((

الب�رضيني، واإن كّنا نالحظ يف األفّيته ما ي�صري اإىل اأخذه براأي اجلمهور يف امل�صاألة

- رفع اال�سم بعد »اإذا« الّظرفيّة بفعل م�سمر: 

رفع  بوجوب  �صيبويه يف حكمه  على  اعرتا�صه  الوجوب  اأحكام  على  اعرتا�صه  ومن 

ال�صــــم بعــد »اإذا« الّظرفّية علــى الفاعلّية كمــا يف نحو قول اهلل تعاىل: {

                } ]التكويــر: 2، )[ قــال ابن مــــالك: »فال�ّصمــ�ص مرفوٌع بـ»كّورت« 

م�صمراً، والّنجوم مرفوٌع بـ»انكدرت« م�صمراً وكذا ما اأ�صبههما، ول يجيز �صيبويه غري 

بعد  مالك  ابن  لكّن   ،
(3(

�صيبويه عند  واجٌب  م�صمر  بفعل  هذا  مثل  يف  فالّرفع   ،
(2(

ذلك«

عر�صه راأي �صيبويه يف امل�صاألة عّقب بذكر راأي متبوعه فقال: »واختار الأخف�ص ما اأوجبه 

، فاأجاز رفع ال�صم 
(4(

�صيبويه، واأجاز مع ذلك جعل املرفوع بعد »اإذا« مبتداأً، وبقوله اأقول«

بالنيابة عن الفاعل بتقدير فعٍل من جن�ص الّثاين، اأو بالبتداء واجلملة الفعلّية بعده يف مو�صع 

اخلرب، ثّم �رضع يف الّتعليل لالختيار فقال: »لأّن طلب »اإذا« للفعل لي�ص كطلب »اإن«؛ بل 

طلبها له كطلب ما هو بالفعل اأوىل مّما ل عمل له فيه كـ»همزة ال�صتفهام«، فكما ل يلزم 

فاعلّية ال�صم بعد »الهمزة« ل يلزم بعد »اإذا«. ولذلك جاز اأن يقال: اإذا الّرجل يف امل�صجد 

))) قال يف الألفية]22)[:

ــا ـــقـــاً حـــيـــُث تَ ـــْطـــَل ـــــــُه ُم ـــــــِرَزنْ ــا.واأَبْ ــسَّ ــ� ــــاُه لـــه حم ــــنَ ـــضَ َمــــْع ـــ� ـــْي َمــــا لَ

  قال ابن عقيل يف �رضح الألفية بحا�صية اخل�رضي )/206: »واختار امل�صنف يف هذا الكتاب مذهب الب�رضيني، ولهذا قال: 

»واأَْبِرَزْنُه َمْطَلقًا« يعني �صواء خيف اللب�ص اأو مل يخف، واختار يف غري هذا الكتاب مذهب الكوفيني«. وتنظر امل�صاألة 

يف: املقت�صب 93/3، واملقت�صد )/263، والإن�صاف )/57، والتبيني �ص259، والتذييل والتكميل 9/4)، وتعليق الفرائد 

87/3، والت�رضيح )/523، والهمع 2/2).

)2) �رضح الت�صهيل 3/2)2. وينظر: الكتاب )/06).

)3) قال املرادي يف اجلنى الداين �ص 368 عن راأي �صيبويه ال�صابق: »هذا هو امل�صهور يف النقل عن �صيبويه. ونقل ال�صهيلي 

اأن �صيبويه يجيز البتداء بعد »اإذا« ال�رضطية، واأدوات ال�رّضط، اإذا كان اخلرب فعاًل«. 

ابن مالك راأي  الراأي، ورمبا قا�ص  املعاين بهذا  الت�صهيل 3/2)2. ذكر بع�ص املحققني عدم ت�رضيح الأخف�ص يف  )4) �رضح 

الآية6[  من  }]التوبة:  الأخف�ص يف »اإذا« على راأيه يف »اإن« عند قوله تعاىل: {      

فقد قال يف املعاين 550/2: »فابتداأ بعد »اإن«، واأن يكون رفع »اأحد« على فعل م�صمر اأقي�ص...« يوؤكد هذا الأمر ما 

ذكره ابن مالك بعد ذلك يف ال�صتدلل.
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 ]من الطويل[: 
(((

فظّن به خرياً، ومنه قول ال�ّصاعر

َحـــْنـــَظـــِلـــيَّـــٌة ــــُه  ــــتَ َتْ بـَـــاِهــــِلــــيٌّ  ُعاإَذا  ـــــــَذرَّ ُ ـــــــَذاَك امل ـــَهـــا َف ــــــٌد َمـــْن ــــُه َولَ ل

فجعل بعد ال�صم الذي ويل »اإذا« ظرفًا، وا�صتغنى به عن الفعل، ول يفعل ذلك مبخت�صٍّ 

 .
(2(

بالفعل«

بذكر  عّقب  فقد  ؛ 
(3(

الّتقدير باإمكانّية  عليه  العرتا�ص  يرد  قد  ال�ّصاهد  هذا  مثل  ولأّن 

عدٍد من ال�ّصواهد ال�ّصعرّية التي تبنّي اأّن ما ارتفع من الأ�صماء بعد »اإذا« الّظرفّية ل يحتمل 

الفاعلّية ل�صعوبة تقدير الفعل. واأّكدها براأي بع�ص الّنحويني فيها فقال: »واأن�صد ابن جّني 

 ]من الوافر[: 
(4(

ل�صيغم الأ�صدي

ــي عــمِّ ــــِن  اب يف  ــي  ــِن ــْف ــَخ يَ مل  ـــو  ُه ـــُلـــوُم اإَذا  الـــظَّ ــــُل  ُج ــــرَّ ال ــــُه  ــــَق اأَل مل  واإْن 

الّزمانّية  »اإذا«  بعد  ال�صـم  ارتفـاع  جـواز  عـلى  دليٌل  هـذا  وفـي  جني[:  ]ابن  وقـال 

ما  يف�رّضه  بفعٍل  يرتفع  ل  ال�ّصاأن  و�صمري  وال�ّصاأن،  الأمر  م�صمـر  »هو«  لأّن  بالبتــداء، 

جلمهور  وخمالفًة  جني،  وابن  لالأخف�ص  موافقًة  امل�صاألة  يف  مالك  ابن  فاأظهر   .
(5(

بعده«

 بعد 
(7(

. ومل يحــظ هــذا الّراأي بقبــول كثرٍي من املتاأّخرين
(6(

الّنحويني على راأ�صهم �صيبويه

اإىل ركاكة  يف�صي  بعٍد عّما  فيه من  يرون  ملا  اإليــه  املعا�رضيــن مييلــون  اأّن  ابن مالك، غري 

))) قائله الفرزدق، يف ديوانه 2/)4. ينظر: اجلنى الداين 368، واملغني 73/2، والهمع 3/)8)، والدرر 03/3). 

)2) �رضح الت�صهيل 3/2)2. 

)3) قال الدماميني عن ال�صاهد ال�صابق يف تعليق الفرائد 5/)7): »وهذا ل دليل فيه على وقوع اجلملة البتدائية بعدها؛ جلواز 

اأن يكون التقدير اإذا كان باهلي«. وتنظر تقديرات اأخرى يف: اجلنى الداين 369، واملغني 74/2. 

)4) ينظر: اخل�صائ�ص )/04). 

)5) �رضح الت�صهيل 4/2)2. وينظر: اخل�صائ�ص )/04). 

اإ�صمار  الب�رضيني والكوفيني؛ فجعل  امل�صاألة بني  اأّن اخلالف يف  القراآن 808/2  اإعراب  القي�صي يف م�صكل  )6) ذكر مكي 

الفعل راأي الب�رضيني والبتداء راأي الكوفيني. وذكره كذلك ابن ه�صام يف الأو�صح 27/3)حني جعله راأي الكوفيني 

والأخف�ص. 

احلا�صية  يف  والد�صوقي   ،(7(/5 الفرائد  تعليق  يف  والدماميني   ،73/2 واملغني   ،(27/3 الأو�صح  يف  ه�صام  ابن  منهم   (7(

.253/(
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 .
(((

الأ�صلوب اأو ف�صاد املعنى

ومّما يلحظ يف م�صائل العرتا�ص عند ابن مالك- ول�صيما حني يخالف امل�صهور يف 

اأو  عف  بال�صّ اآراء اجلواز ب�صوابط لفظّيٍة كو�صفها  اإىل �صبط  اأّنه قد يعمد  الّلزوم-  اأحكام 

حكم  من  قّوًة  اأدنى  كانت  ما  لأمٍر  اإمّنا  مل�صائلها؛  تركه  تعني  ل  اأو�صاٌف  وهي   ،
(2(

القّلة

الّلزوم، ومن ذلك اعرتا�صه على اجلمهور يف اإحدى م�صائل تقدمي احلال على العامل فقد 

حيح  وال�صّ الّظريّف مطلقًا،  العامل  يحة على  ال�رضّ احلال  تقدمي  مينع  الأخف�ص  قال: »وغري 

، وكذلك اعرتا�صه يف باب توكيد الفعل بعد »اإّما« فقال: »ثّم 
(3(

اجلواز حمكومًا ب�صعفه«

بّينت اأّن الفعل بعد »اإّما« يقّل وقوعه بال نوٍن، ولذا مل يجىء يف القراآن بعدها اإل موؤّكداً 

وزعم   ]68 الآية  من  ]الأنعام:   { كقوله تعاىل: {       

بع�صهم اأّن ذلك لزٌم، واأّن نحو: )اإّما تفعل اأفعل) غري جائٍز. ولي�ص ب�صحيٍح، بل هو جائٌز 

عف، ويف الأخرى اعرتا�ٌص على  . ففي الأوىل اعرتا�ٌص على املنع باجلواز مع ال�صّ
(4(

قليٌل«

الوجوب باجلواز مع القّلة. 

ورة الّثالثة من �صور اعرتا�صه على اأحكام الّلزوم فهي: اأّما ال�صّ

، فقد مييل ابن مالك اإىل التو�ّصط 
االعرتا�ض على اأحكام اللّزوم والقول فيها باجلواز امل�رصوط)5)

بني اأحكام الّلزوم واجلواز، وي�صري اإىل اعرتا�صه على طريف احلكم، ومن ذلك: 

- توكيد النّكرة: 

حكم  »فمن  الّنكرة:  توكيد  م�صاألة  يف  قوله  ورة  ال�صّ هذه  على  ال�صواهد  اأ�رضح  من 

))) ينظر: اإحياء النحو لإبراهيم م�صطفى �ص65. وتنظر امل�صاألة يف: اجلنى الداين 368، واملغني 73/2، وتعليق الفرائد 70/5)، 

والت�رضيح 54/3)، وحا�صية ال�صبان 2/)85. 

الت�صهيل 347/2و347، و�رضح عمدة احلافظ �ص 408.  الت�صعيف يف: �رضح  اأحكام العرتا�ص باجلواز مع  )2) تنظر بع�ص 

والعرتا�ص باجلواز مع القلة يف: �رضح الت�صهيل )/208، 79/3)، 258، 334. و�رضح الكافية ال�صافية �ص 409). 

)3) �رضح الت�صهيل 2/ 346.

)4) �رضح الكافية ال�صافية 409/3). 

)5) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل 29/2)، 77)، 0/3)، 40، 236. و�رضح عمدة احلافظ �ص436. 
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. وقد 
(((

باجلواز املطلق اأو باملنع املطلق فلي�ص مب�صيٍب واإن حاز من ال�ّصهرة اأوفر ن�صيٍب«

اإل  الب�رضيون  »ومنع  �صدرها:  يف  فقال  اجلمهور  على  واعرتا�صه  امل�صاألة  يف  راأيه  ذكر 

اأفاد  اإذا  بع�صهم  الكوفيني مطلقًا، واأجازه  بع�ص  الّنكرة مطلقًا، واأجازه  توكيد  الأخف�ص 

ابط يف اجلواز وهو الإفادة عند  ، و�رضب الأمثلة، ثّم قال عن هذا ال�صّ
(2(

ومنعه اإذا مل يفد«

اإن كان هكذا حقيٌق باجلواز، واإن مل ت�صتعمله العرب،  بع�ص الكوفيني: »فتوكيد الّنكرة 

 .
(4(

 و�رضع يف ال�صتدلل عليه
(3(

فكيف اإذا ا�صتعملته«

واجلواز  املطلق  املنع  على  بالعرتا�ص  امل�صاألة  هذه  يف  �رّضح  قد  مالك  ابن  كان  واإذا 

املطلق فقد �صار على هذا املنهج يف عدٍد من م�صائل العرتا�ص من دون ت�رضيٍح؛ اإذ يعرت�ص 

فيها على اأحكام املنع املطلق باجلواز امل�رضوط، ومن ذلك: 

- نيابة ثاين املفعولني يف باب »ظّن« و»اأعلم«: 

حيح  ، فقال: »وال�صّ
(5(

فقد اعرت�ص على من منع نيابة ثاين املفعولني من باب »ظّن واأعلم«

جواز ذلك اإن اأمن الّلب�ص، ومل يكن ثاين املفعولني جملًة ول ظرفًا ول جاّراً ول جمروراً، 

ْم�َص، ويف َعِلْمُت َقَمَر اللَّْيلِة  ْم�َص َباِزَغًة: ُظنَّْت َباِزَغٌة ال�صَّ وذلك مثل قولنا يف: َظَنْنُت ال�صَّ

 .
(6(

ْيَلِة... لأّن املعنى مفهوٌم والّلب�ص ماأموٌن« َبْدراً: ُعِلَم َبْدٌر َقَمَر اللَّ

الّلب�ص«،  اأهّمها »اأمن  اأموراً من   املانعني مطلقًا، وا�صرتط 
(7(

فاعرت�ص على »الأكثين«

))) �رضح الت�صهيل 297/3. 

)2) �رضح الت�صهيل 296/3. 

)3) �رضح الت�صهيل 296/3.

)4) ومن �صواهد تن�صي�صه على هذا املعنى، ينظر: �رضح الت�صهيل 3/)). 

)5) جمعهما يف حكم واحد وهي عند النحويني يف م�صاألتني منف�صلتني. ينظر: الب�صيط 973/2، وامل�صاعد )/399، والت�رضيح 

 .332/2

)6) �رضح الت�صهيل 29/2). 

باب»ظن«  يف  اجلزويل  عن  هذا  ُنقل  اإمنا  مطلقًا؛  الثاين  نيابة  مينعوا  مل  الأكثين  اأن  ظني  ويف  مالك،  ابن  تعبري  هذا   (7(

واخل�رضاوي يف باب »علم«، ينظر امل�صاعد )/399. اإل اإذا اأراد ابن مالك تعميم احلكم على الثاين والثالث اأي ما =
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 :
(((

وقد عرّب يف الألفّية عن هذا املعنى فقال

ــتَــَهــْر ا�ــسْ املـَــْنـــُع  َواأََرى  ـــنَّ  َظ بـَـــاِب  ــْريف  ــَه َظ ــُد  ــ�ــسْ ــَق ال اإَذا  ــاً  ــع ــْن َم اأََرى  َوال 

والّلب�ص هو �صبب منع اجلمهور فقد قال: »فلو خيف الّلب�ص مل ينب اإل الأّول نحو: »ُعِلَم 

ديُقك َعُدوَّ َزْيٍد«، فاإّن معناه علم املعروف ب�صداقتك اأّنه عدّو زيٍد، ف�صداقة املخاطب  �صَ

م�صتغنيٌة عن الإخبار بها، وعداوة زيٍد مفتقرٍة اإىل الإخبار بها فلو عك�صت لنعك�ص املعنى. 

، لكّن ابن مالك 
(2(

واأكث م�صائل هذا الباب هكذا، ولذا منع الأكثون نيابة الّثاين مطلقًا«

الّلب�ص م�صّوغًا لعرتا�صه على املنع املطلق لالأكثين؛ فقال:  اأمن  اأْن يكون  قّوى من �صاأن 

»واإذا كان اأمن الّلب�ص م�صّوغًا جلعل الفاعل مفعوًل واملفعول فاعاًل يف كالٍم واحٍد نحو: 

 .
(3(

َخَرَق الثُّوُب امل�ْصَماَر... فجواز هذه امل�صاألة واأ�صباهها اأحّق واأوىل«

املحور الثاين: اعتا�شه على اأحكام اجلواز: 

على  العرتا�ص  ولهذا  الّنحويني،  عند  املطلق  اجلواز  اأحكام  على  مالك  ابن  اعرت�ص 

امل�رضوط.  باجلواز  عليه  العرتا�ص  اأو  بالّلزوم  اجلواز  على  العرتا�ص  �صورتان:  اجلواز 

اأّن العرتا�ص  واأعني  مل�صائله؛  ابن مالك  تناول  املحور علي �صوء  مل�صائل هذا  و�صنعر�ص 

على حكم اجلواز باملنع يعني يف املقابل اعرتا�صًا بوجوب ما يخالفه، لذا فاإّن اللتزام بن�ّص 

=    دون الأول، وهو الأقرب عندي قال املرادي يف تو�صيح املقا�صد 609/2: »واأما الثالث من باب اأعلم فلم يتعر�ص له، 

اإل اأن قوله يف الت�صهيل: ول مينع نيابة غري الأول من املفعولت مطلقًا يقت�صي جوازه... ونقل ابن ه�صام اخل�رضواي 

وابن اأبي الربيع وابن امل�صنف منع نيابته باتفاق«. وقال الأزهري يف الت�رضيح 337/2: »اإّن الناظم واإن مل يتعر�ص للثالث 

�رضيحًا فقد تعر�ص له التزامًا«، فمنع اإنابة الّثالث مطلقًا هو ما ُنقل عن الأكثين. اأما نيابة الثاين فلهم ا�صرتاطات منها 

ما ذكر ابن مالك وغريها. تنظر يف: الرت�صاف 329/3)، والت�رضيح 332/2، والهمع 246/2. 

))) الألفية ] 253[. 

)2) �رضح الت�صهيل 29/2). 

)3) �رضح الت�صهيل 29/2).تنظر امل�صاألة فيما �صبق ويف: التوطئة لأبي علي 259، �رضح اجلمل لبن ع�صفور )/)57، و�صفاء 

العليل )/9)4. 
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ابن مالك يف عر�ص امل�صائل يجعلنا نذكرها وفق ثالث �صوٍر؛ اأولها:

ورة: ، ومن اأبرز م�صائل هذه ال�صّ
اعرتا�سه على اأحكام اجلواز والقول فيها بالوجوب)))

مري االأ�سبق رتبًة عند االتّ�سال:  - تقدمي ال�سّ

مري الأ�صبق رتبًة   يف تويزهم تقدمي ال�صّ
(2(

اعرت�ص ابن مالك على املرّبد وكثرٍي من القدماء

عند الّت�صال؛ فقال يف الّت�صهيل: »ووجب يف غري ندور تقدمي الأ�صبق رتبًة مع الّت�صال، 

، وقال يف ال�رّضح: »ومع الّت�صال لي�ص لك اإل تقدميه �صماعًا 
(3(

خالفًا لكثرٍي من القدماء«

عن العرب، فلو قلت: اأعطيتهوك اأو نحوه مل يجز عند �صيبويه وفاقًا للم�صموع واقت�صاراً 

عليه. واأجازه غريه قيا�صًا، قال �صيبويه: فاإن بداأ باملخاطب قبل نف�صه فقال: اأعطاكني، اأو 

بداأ بالغائب قبل املخاطب فقال: اأعطاهوك، فهذا قبيٌح ل تكّلم به العرب، لكّن الّنحويني 

 .
(4(

قا�صوه«

الّرغم من  اأجاز على  بالوجوب معرت�صًا على من  القول  �صيبويه يف  مالك  ابن  فوافق 

، واإمّنا ا�صتندوا يف ذلك اإىل 
(5(

كونهم يرون تقدمي الأعرف يف الّت�صال اأح�صن لكّنه غري لزٍم

ما ذكر ابن مالك من اأّنه من قبيل الّنادر الذي ل يقا�ص عليه، وهو قول عثمان: »اأَُراُهُمِني 

مري الغائب على �صمري املتكّلم املّت�صل. وقد وافق ابن مالك  ؛ اإذ تقّدم ال�صّ
(6(

الَباِطُل �َصْيَطانًا«

 .
(7(

�رّضاح الّت�صهيل والألفّية وغريهم

))) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/)5)، 245/2و348، 0/3). و�رضح الكافية ال�صافية 469).

)2) َن�صب هذا الراأي اإىل املربد وقدماء النحويني الر�صيُّ يف �رضح الكافية 39/3، واأبو حيان يف التذييل والتكميل 2/)23، 

واملرادي يف تو�صيح املقا�صد )/375، والأزهري يف الت�رضيح )/346، وال�صيوطي يف الهمع )/220. 

)3) �رضح الت�صهيل )/48)، ويف بع�ص النُّ�صخ: »خالفًا للمرّبد ولكثري من الّنحويني«؛ واعتمد عليها كثري من �رضاح الت�صهيل، 

ينظر: التذييل والتكميل 233/2، وتعليق الفرائد 95/2، و�صفاء العليل )/95).

)4) �رضح الت�صهيل )/)5). وينظر: الكتاب 346/2.

)5) تعليق الفرائد 96/2.

)6) ينظر: غريب احلديث لبن قتيبة 78/2، والفائق 66/2، والنهاية يف غريب احلديث لبن الأثري 77/2).

)7) تنظر امل�صاألة يف: الرت�صاف 935/2، وتو�صيح املقا�صد )/375، والدر امل�صون 94/4، واأو�صح امل�صالك )/04)، وامل�صاعد 

)/06)، والهمع )/9)2، و�رضح الأ�صموين بحا�صية ال�صبان )/98، والت�رضيح )/345، وحا�صية اخل�رضي )/22). 
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- تكرار »ال« النّافية للجن�ض اإذا بطل عملها: 

 اأي�صًا الذي اأجاز يف ال�ّصعة تكرار 
(((

من �صور هذا املحور كذلك اعرتا�صه على املرّبد

»ل« الّنافية للجن�ص اإذا بطل عملها بانف�صال م�صحوبها، اأو وليها معرفٌة، اأو خرٌب مفرٌد اأو 

نعٌت اأو حاٌل، فقد قال بعد عر�ص مواطن الإهمال: »فتكرار »ل« يف هذه املوا�صع لزٌم 

 ]من الطويل[: 
(2(

اإل يف �رضورٍة، كقول ال�ّصاعر

ــمَّ اآَذنَـــْت َجــَعــْت ثُ ــرَتْ ُرُجــــــــوُعــَهــابـَـَكــْت َجــَزعــاً وا�ــسْ ــا  ــن ــي اإل ال  اأْن  ــا  ـــ ــَه ــبُ ــاِئ َرَك

ورة؛ بل اأجازه يف ال�ّصعة، ووافقه ابن كي�صان،  ومل يق�رض املرّبد ترك الّتكرار على ال�رضّ

ول حّجة لهما يف قول العرب: »ل َنْوُلَك اأَْن َتْفَعَل«، فاإّنهم اأوقعوه موقع: »ل َيْنَبِغي لك 

؛ اأي: اأّنها مل 
(3(

اأْن َتْفَعَل«، فا�صتغنوا فيه عن تكرار »ل«كما ي�صتغنون فيما هو واقٌع موقعه«

 .
(4(

تكّرر، لأّنها يف معنى ما ل يحتاج اإىل الّتكرار وهو الفعل

راأي  هــو  املـــرّبد  علــى  اعرتا�صـًا  بالوجـوب  مـالك  ابـن  فيــه  حكـم  الـذي  وهــذا 

من  امل�صموع  وتوجيه   ،
(7(

الوجوب علل  عّددوا  الذين   
(6(

الّنحويني وجمهور   
(5(

�صيبويه

))) ينظر: املقت�صب 359/4. 

)2) غري من�صوب. الكتاب 298/2، واملقت�صب 4/)36، وامل�صائل املنثورة 89، اأمايل ال�صجري 2/)53، اخلزانة 32/4، والدرر 

 .233/2

)3) �رضح الت�صهيل 65/2 66. وينظر: �رضح الكافية ال�صافية )/538. 

)4) قال الفار�صي يف امل�صائل املنثورة )0): »معناه »ل ينبغي لك اأن تفعل« فكان معناه النهي؛ واإذا كان معناه النهي ل يلزم 

اأن تعيد فيه »ل« مرتني فكذلك ملا دخلت على النهي مل يلزم اأن تعيدها«.

)5) ينظر: الكتاب 295/2.

)6) ينظر: التذييل والتكميل 280/5، وتعليق الفرائد 2/4))، والهمع 206/2. 

لة التكرار عند الدخول على املعرفة تختلف عنها عند الف�صل وهكذا،  )7) اختلفت التعليالت باختالف �صور الإهمال؛ فعَّ

قال ابن فالح اليماين: »اأما يف الف�صل فيجب الرفع بالبتداء والتكرير، لأنه جواب ل�صوؤال مكرر، لأن غري املكرر 

يجاب بال اأو نعم، ويف التنزيل {          } )ال�صافات: 47)، واأما يف املعرفة فيجب الرفع والتكرير 

لوجهني؛ اأحدهما: ليكون التعدد عو�صًا عن اجلن�صية التي تقت�صيها »ل«. والثاين لأنَّه جواب �صوؤال مكرر هو: هل 

زيد يف الدار اأو عمرو؟ فجوابه املطابق: ل زيد يف الدار ول عمرو. وهكذا«. ]املغني يف النحو لبن فالح 260/3 )26 

)بت�رضف ي�صري)[. وينظر: الأمايل ال�صجرية 2/)53، وتعليق الفرائد 2/4)). 
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الّتكرار، ليكون  ؛ فابن مالك يعّلل الوجوب بقوله: »اإذا وليتها املعرفة لزمها 
(((

ال�ّصواهد

عو�صًا مّما فاتها من م�صاحبة ذي العموم، فاإّن يف الّتكرار زيادًة كما يف العموم زيادٌة، ثّم 

 ،
(2(

حمل يف لزوم الّتكرار املف�صولة على التي تليها معرفٌة، لت�صاويهما يف وجوب الإهمال«

ورة، واإن كان نثاً  اأّما ما �صمع من خمالفٍة حلكم الوجوب؛ فاإن كان �صعراً حكم عليه بال�رضّ

فهو متاأّوٌل كما �صبق. 

ورة الّثانية من �صور العرتا�ص يف هذا املحور: وال�صّ

، ومن اأبرز م�صائل هذا املعنى:
اعرتا�سه على اأحكام اجلواز والقول فيها باملنع)3)

- تقدمي امل�ستثنى على امل�ستثنى منه واملن�سوب اإليه: 

 الذي اأجاز قيا�صًا تقدمي امل�صتثنى على امل�صتثنى منه 
(4(

 اعرت�ص ابن مالك على الك�صائي

واملن�صوب اإليه، نحو: »اإل َزْيداً َقاَم الَقوُم«؛ فقال يف منت الّت�صهيل: »ول يقّدم دون �صذوٍذ 

�صّذ عن ذلك فال  اأحدهما، وما  اإليه معًا؛ بل على  امل�صتثنى منه واملن�صوب  امل�صتثنى على 

ح: »فنبَّهُت بذلك على جواز »َقاَم اإل َزْيداً  . وقال يف ال�رضَّ
(5(

»
ّ
يقا�ص عليه خالفًا للك�صائي

َْبُت اإل َزْيداً  َحاُبك«، و»�رضَ اِر اإل َعْمراً اأ�صْ الَقوُم«، و»الَقوُم اإل َزْيداً ذاهبون«، و»يف الدَّ

))) فاجلمهور على تخريجها باأنها �رضورة؛ ينظر: الكتاب 298/2، وحكاه ابن يعي�ص يف �رضح اجلمل 4/2))، وال�صيوطي 

ل هذه ال�صواهد اأو بع�صها؛ منهم: الفار�صي يف امل�صائل املنثورة 98، وابن فالح  يف الهمع 207/2، ومن النحويني من تاأوَّ

يف املغني 264/3. والبغدادي يف اخلزانة حكم بال�صذوذ على ال�صاهد ال�صابق، تنظر: خزانة الأدب 32/4. 

)2) �رضح الت�صهيل 65/2. 

)3) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/68)، 330، )35، 367، 372، 400، 4/2)، 24، 28، 29، 40، 50، 66، 68، 26)، 

 ،266 ،262 ،254 ،244 ،87 ،75 ،60 ،40/3 ،420 ،4(2 ،406 ،402 ،305 ،3(0 ،302 ،292 ،29( ،245 ،233 ،(30 ،(28

288، 298، 0)3، 368. و�رضح الكافية ال�صافية �ص 403، 404، 6)5، 573، ))6، 696، 704، 52))، 394)، 677)، ))7). 

و�رضح عمدة احلافظ �ص206، 594. 

)4) وهو راأي الكوفيني واأبي اإ�صحاق الزجاج. ينظر: الإن�صاف )/273. على اختالف بينهم يف امل�صاألة؛ قال ال�صيوطي يف 

زه الأبذي )ت680هـ) يف املنفي بعد �صبق حرف النفي نحو: »ول خال اجلن«... وجوز الك�صائي  الهمع 3/)26: »وجوَّ

تقدميه على حرف النفي اأي�صًا، واأجازه الفراء اإل مع املرفوع، ومنعه ه�صام اإل مع الدائم«. 

)5) �رضح الت�صهيل 285/2. 
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.
(((

الَقوَم«...وُفِهَم من ذلك امتناُع »اإل َزْيداً َقاَم الَقوُم«ونحوه«

فة  ثّم عّلل راأيه املختار بعّلٍة قيا�صّيٍة وهي: »اأّن امل�صتثنى جاٍر من امل�صتثنى منه جمرى ال�صّ

ل  فكما  عليه،  املعطوف  من  بـ»ل«  املعطوف  وجمرى  بها،  املو�صوف  من  �صة  املخ�صّ

يتقّدمان على متبوعهما كذا ل يتقّدم امل�صتثنى على امل�صتثنى منه، اإل اإذا تقّدم ما ي�صعر به مّما 

 .
(2(

هو امل�صند اإليه، اأو واقٌع عليه«

واهد امل�صموعة على الّرغم من تاأّوله لتقدمي امل�صتثنى  ذوذ على بع�ص ال�صَّ وقد حكم بال�صُّ

لذلك  ويقّدم  مقّدمًا،  وقوعه  فيقّدر  الّتقدمي  جائز  منه  امل�صتثنى  يكون  »وقد  فقال:  فيها 

 ]من الطويل[: 
(3(

امل�صتثنى عليه وعلى ما عمل فيه واأ�صند اإليه، فمن ذلك قول ال�ّصاعر

َــــــا واإِنَّ ـــواَك  �ـــسِ اأرُجــــــو  ال  اهلل  ــاَخـــا  ــَك ــاِل ــيَ ــًة مـــن ِع ــبَ ــْع ــسُ ـــايل � ـــيَ ــــــدُّ ِع اأَُع

قّدر اأّنه قال: �صواك خال اهلل ل اأرجو؛ فا�صتجاز مع املقّدر ما ا�صتجاز مع املحّقق. 

 ]من الرجز[: 
(4(

ومثله قول الآخر

ـــهـــا ُطـــــــــــوِريُّ ـــــــَدٍة لــيــ�ــض ب ـــــــْل ـــيَُّوبَ ـــــــ�ـــسِ اإنْ بــهــا  ـــنَّ  ـــِج ــــ ال َخــــا  وال 

 خال اجلّن، وهو ا�صتثناٌء منقطٌع. ويف تقدمي »خال« اإ�صعاٌر 
ٌّ

فقّدر اأّنه قال: ول بها اأن�صي

بتقدمي »اإل« لأّنها الأ�صل، ول يقع الفرع يف مو�صٍع ل يقع فيه الأ�صل. واإىل هذا ونحوه 

 .
(5(

اأ�رضت بقويل ]يف املنت[: »دون �صذوٍذ««

وهذا الذي اختاره ابن مالك هو راأي جمهور الب�رضيني الذين اختلفوا يف نظرتهم ملا 

))) �رضح الت�صهيل 2/)29. 

)2) �رضح الت�صهيل 2/)29.

 ،567/( وامل�صاعد   ،308/4 ]خلو[  العني  وينظر:  ديوانه.  اأجده يف  ومل  الأع�صى  اإىل   295/3 اخلزانة  البغدادي يف  ن�صبه   (3(

واملقا�صد النحوية 358/2، والهمع 260/3، والدرر 64/3). 

 ،284/3 والهمع   ،(5(7/3 والرت�صاف   ،247/( والإن�صاف   ،305/( الأ�صول  ينظر:   .235 ديوانه  يف  العجاج،  قائله:   (4(

والدرر 75/3). 

)5) �رضح الت�صهيل 2/)29 292. 
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 ،
(((

ورة وال�ّصذوذ �صمع من �صواهد �صّذت يف هذا الباب ما بني متاأّوٍل لها، اأو قائٍل بال�رضّ

ويالحظ هنا اأّن ابن مالك قد جمع بني الأمرين اأعني الّتاأويل املقبول مع احلكم بال�ّصذوذ 

على غري منهج الّنحويني؛ فقد قال �صيبويه عن ال�ّصماع: »ل يحمل على ال�صطرار وال�ّصاذ 

داعي  فال  ثمَّ  ومن  مقبوٌل،  للبيتني  تقديره  اأّن  مالك  ابُن  وبنّي   ،
(2(

جّيٌد« له وجٌه  كان  اإذا 

للحكم بال�ّصذوذ يف ال�ّصاهدين؛ ول�صيََّما اأّن الّتقدير ل يحمل ال�ّصذوذ لعدم تنبيه ابن مالك 

عليه كما هو منهجه؛ لكّنه اأّكد يف اآخر ال�رّضح ُحكَم ال�ّصذوذ، وقد يحمل هذا على اأّن كال 

الأمرين مقبوٌل على حدٍة، ول ميكن اأن يجتمعا، اإل اأّن عبارته الأخرية موهمٌة. 

بلفظ  عرّب  اإذ  القاعدة؛  �صياغة  األفاظ  اختيار  اأمر  امل�صاألة  مالك يف  ابن  اإليه  اأ�صار  ومّما   

»املن�صوب اإليه« بدًل من »امل�صند«، وعّلل ذلك بقوله: »قلت واملن�صوب اإليه لأّن املن�صوب 

.
(3(

َْبُت«« اإليه يتناول امل�صند نحو: »َقاَم اإل َزْيداً الَقوُم«، والواقع نحو: »�رضَ

- ن�سب ما بعد »الواو« يف نحو: »كّل رجٍل و�سيعته«: 

 الذي تفّرد 
(4(

يمرّي ومن اعرتا�صه على اأحكام اجلواز وقوله فيها باملنع اعرتا�صه على ال�صّ

ْيَعُتُه«، فمنعه ابن مالك واأوجب  باإجازة ن�صب ما بعد »الواو« يف نحو: »ُكلُّ َرُجٍل و�صَ

ْيَعُتُه« على تقدير: »ُكلُّ  الّرفع، فقال: »ومن اّدعى جواز الّن�صب يف نحو: »كلُّ َرُجٍل و�صَ

 فال يلتفت اإليه ول تعريج عليه. ومّما ورد 
ٌّ

ْيَعَتُه«، فقد اّدعى ما مل يقله عربي َرُجٍل َكائٌن و�صَ

اُء  والنِّ�صَ اُدها  واأْع�صَ َجاُل  »الرِّ العرب:  قول  وَراأُيَك«  و»اأَْنَت  ْيَعُتُه«،  و�صَ رجٍل  »كلُّ  مثل 

 .
(5(

واأْعَجاُزَها«، حكاه الأخف�ص، ومثله »اإنَّك َما َوَخرياً«، حكاه �صيبويه...«

))) ينظر: الأنباري يف الإن�صاف )/273، والر�صي يف �رضح الكافية 8/2)). 

)2) الكتاب 64/2). 

)3) �رضح الت�صهيل 2/)29. وتنظر امل�صاألة يف: الإن�صاف )/273، و�رضح الكافية للر�صي 8/2))، وامل�صاعد )/567، والهمع 

260/3، وحا�صية ال�صبان 683/2. 

)4) قال يف التب�رضة والتذكرة )/275: »تقول: كلُّ َرُجٍل و�صيعَته، مبعنى كل رجل مع �صيعته، وكلُّ امرٍئ و�صاأَنه، اأي مع 

�صاأنه، ويجوز الرفع يف هذا على تقدير العطف، ويكون اخلرب حمذوفًا؛ تقديره: كل رجل و�صيعته مقرونان«. 

)5) �رضح الت�صهيل 254/2، وينظر: الكتاب )/302. 
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ٍّ
فذكر الّراأي من دون ن�صبٍة، لكنَّه قال يف اآخر الباب يف اأثناء حديثه عن راأٍي لأبي علي

َو�َصاأُنك«،  »اأَْنَت  يف  الّن�صب  جواز  من  يمرّي  ال�صّ عن  حكاه  ما  به  د  »وع�صّ ال�ّصلوبني: 

؛ فن�ّص على �صاحب الّراأي يف غري مو�صعه. وابن مالك حني 
(((

ْيَعَتُه«« و»كلُّ َرُجٍل و�صَ

، وفيه اإ�صارٌة اإىل اأّن يف 
(2(

عر�ص للراأّي حكاه على �صيغٍة توهم الإجماع على منع الّن�صب

 .
(3(

هذا الّراأي من ال�ّصذوذ ما ي�رضف عنه الّنظر ول يخرم به الإجماع

بالّرفع كغريه من  الّن�صب مل يقل  ابن مالك ملا اعرت�ص على  اأّن  اإليه  الإ�صارة  ومّما تدر 

اأقل  العطف، ومل  بقوله: »قلت: ويجب  لذلك  عّلل  بالعطف، وقد  قال  بل  ؛ 
(4(

الّنحويني

 ،
(5(

ويجب الّرفع؛ فاإّن العطف بعد مبتداأ يرفع، وبعد ا�صم »اإّن« ين�صب فعّمتهما العبارة«

اأراد اأّن الّنقل ال�ّصابق عن العرب بحكاية الأخف�ص والّنقل الآخر بحكاية �صيبويه ي�صملهما 

 .
(6(

لفظ القاعدة. وهذا دليل حر�صه على دّقة �صبط القواعد و�صياغتها

ورة الّثالثة من �صور العرتا�ص يف هذا املحور: وال�صّ

؛ ومن �صواهدها:
اعرتا�سه على اأحكام اجلواز املطلق، والقول فيها باجلواز امل�رصوط)7)

- بناء »غري« على الفتح: 

 الذي اأجاز بناء »غري« على الفتح مطلقًا، قال يف الّت�صهيل: »ول 
(8(

اعرت�ص على الفّراء

))) �رضح الت�صهيل 258/2. 

)2) قال يف 254/2: »ول خالف يف وجوب الرفع فيما اأ�صبه املثالني املذكورين«. 

)3) ينظر: تعليق الفرائد 268/5. 

)4) ممن عرب يف هذا الباب بلفظ الرفع الزخم�رضي يف املف�صل وعقد ف�صاًل يف هذا الباب حتت م�صمى »جواز الرفع«، ويعتذر 

له باأن جميع ال�صواهد التي �صمنها بابه ل حتتمل اإل العطف على املبتداأ؛ لكن هذا ل ينفي اأن ا�صتخدام لفظ العطف 

اأدق واأوىل. 

)5) �رضح الت�صهيل 254/2. 

 ،524/2 والت�رضيح   ،268/5 الفرائد  وتعليق   ،(483/3 والرت�صاف   ،4(/2 للر�صي  الكافية  �رضح  يف:  مب�صوطة  امل�صاألة   (6(

والهمع 3/)24.

)7) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/6)2، 50/2)، 2)3، 402، 85/3، 04)، 303. 

)8) ا�صتهر عند النحويني ن�صبة هذا القول اإىل الفراء، والذي جنده يف ن�ص املعاين )/382 قوله: »وبع�ص بني اأ�صد =
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، وقال يف ال�رّضح مبّينًا راأي الفّراء 
(((

يجوز فتحها مطلقًا لت�صّمن معنى »اإل« خالفًا للفّراء«

تفريغ  عند  الفتح  على  »غري«  بناء  الفّراء  »واأجاز  امل�صاألة:  يف  راأيه  عليها  بنى  التي  وعّلته 

العامل؛ �صواء كان امل�صاف اإليه معربًا اأم مبنّيًا، فيقال على راأيه: »َما َجاَء َغرَي َزْيٍد«، و»ما 

 ،
ٍّ
َجاَءك اأََحٌد غرَيك«، ومل يذكر يف الحتجاج لذلك من كالم العرب غري م�صاٍف اإىل مبني

وكان حامله على العموم جعل �صبب البناء ت�صّمن »غري« معنى »اإل«، وذلك عار�ٌص فال 

 .
(2(

يجعل وحده �صببًا«

حني  جائٌز  البناء  اأّن  وهو  ؛ 
(3(

الب�رضيني جمهور  لراأي  املوافق  امل�صاألة  يف  راأيه  بنّي  ثّم 

، مع تقوية البناء 
(4(

، واأ�صاف »�صلح مو�صعها لـ»اإل« اأو مل ي�صلح«
ٍّ
ت�صاف »غري« اإىل مبني

اإن اأ�صيفت اإىل مبنيٍّ و�صلح مو�صعها لـ»اإل«، ثّم �رضع يف ال�صتدلل لذلك. فيظهر هنا 

اعرتا�صه على حكم اجلواز املطلق والقول باجلواز امل�رضوط ب�صياقاٍت معّينٍة.

اجلواب:  من حروف  لي�ض  توكيد حرٍف   o

ال�ّصعر؛  اأو ب�رضورة  الّلب�ص  باأمن  تقييده  املطلـق  للجـواز  ابـن مـالك  تقـييد  مـن �صـور 

 يف م�صاألة توكيد احلروف، 
(6(

، ومنه اعرتا�صه على الّزخم�رضي
(5(

وهذا كثرٌي يف اعرتا�صاته

اأن  الإجابة  له يف  اأّن يكّرره وحده كما  ]اأي حرف اجلواب[  اإذ قال: »فلقا�صد توكيده 

= وق�صاعة اإذا كانت )غري) يف معنى )اإل) ن�صبوها، مت الكالم قبلها اأو مل يتم«. قال الدماميني يف تعليق الفرائد 28/6): 

»وفيه نظر؛ لأنَّ الفراء مل يقل ذلك بالراأي حتى يرد قوله مبثل هذا، واإمنا حكاه لغة عن بع�ص اأ�صد وق�صاعة«. ويوؤكد 

ذلك املختار اأحمد يف )درا�صة يف النحو الكويف) 396: »والفراء ل يقول مبا اأ�صنده الأنباري للكوفيني، وبرجوعنا اإىل 

اأكث من جملة وقعت فيها »غري« ل نرى اأنه يقول ببنائها«، ثم عر�ص عدداً من ال�صواهد على ذلك من املعاين. ينظر: 

معاين القراآن للفراء )/7، 283، 284، 382.

))) ب�رضح الت�صهيل 2/))3. 

)2) �رضح الت�صهيل 2/2)3. 

)3) ينظر: الإن�صاف )/287، و�رضح الكافية للر�صي 59/2). 

)4) �رضح الت�صهيل 2/2)3. 

)5) ينظر �رضح الت�صهيل: يف التقييد للجواز املطلق بال�رضورة 402/2 403، و85/3 86، ويف تقييده باأمن اللب�ص 04/3). 

)6) ينظر: املف�صل �ص46). 
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يجيب به وحده، كقوله: اأََجْل اأََجْل ل ل، ول ُيكّرر حرٌف غريه اإل يف �رضورٍة، ن�ّص على 

ل اإىل توكيد احلرف الذي  . وقد اأ�صار الّزخم�رضي يف املف�صّ
(((

ذلك ابن ال�رّضاج يف الأ�صول

لي�ص من حروف اجلواب باإعادته وحده، نحو: »اإّن اإّن َزْيداً ُمْنَطِلٌق«، وقوله مردوٌد لعدم 

، فرّد راأي الّزخم�رضّي واأ�صار باأّنه يف هذا القول غري 
(2(

اإماٍم ي�صند اإليه، و�صماٍع يعّول عليه«

م�صبوٍق. 

]من   
(3(

ال�ّصاعر قول  يف  حّجة  »ول  مالك:  ابن  فقال  بها  احتّج  التي  اأدلته  عر�ص  ثّم 

اخلفيف[: 

مل َمـــــا  يـَـــْحــــُلــــُم  الــــكــــرمي  اإنَّ  ــيــَمــا اإنَّ  ــــْن َمـــــْن اأََجـــــــــاَره َقـــــْد �ــسِ ــــَريَ يَ

 ]من الوافر[: 
(4(

ورات وكذا قول الآخر فاإّنه من ال�رضّ

بــي ملـــــا  ــــى  ــــَف ــــْل يُ ال  َواهلل  ــــــا  َدَواُءَف ــــــــداً  اأب ِبــــِهــــم  ـــا  ـــَم ـــِل ِل وال 

واإىل هذا اأ�رضت بقويل ]يف املنت[: »مل يعد يف غري �رضورٍة اإل معموداً مبثل عامده اأّوًل 

، وهذا الذي اختاره ابن مالك يف امل�صاألة معتمداً على قول ابن ال�رّضاج 
(5(

اأو مف�صوًل««

؛ ول يعلم لهم خمالٌف غري اجتهاد الّزخم�رضّي املردود بعدم ال�ّصماع يف 
(6(

هو قول اجلمهور

ورة.  غري ال�رضّ

))) ينظر: الأ�صول 9/2) 20.

الألفية  و�رضح   ،573/( احلافظ  عمدة  و�رضح   ،((85/3 ال�صافية  الكافية  �رضح  وينظر:   .303/3 الت�صهيل  �رضح   (2(

])53ـ532[�ص)4. 
والدرر  اأ�صيما[،  ...قد  ]برواية:   2(0/5 والهمع   ،533/3 والت�رضيح   ،(48/3 النحوية  املقا�صد  ينظر:  جمهول.  قائله:   (3(

.54/6

)4) قائله: م�صلم بن معبد. ينظر: معاين القراآن للفراء )/68، والإن�صاف 2/)57، وخزانة الأدب 270/2، والدرر 53/6.

)5) �رضح الت�صهيل 304/3. 

)6) ينظر: �رضح الكافية للر�صي 380/2، وامل�صاعد 398/2، �رضح املكودي40)، والت�رضيح 532/3، والهمع 0/5)2.
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املحور الثالث: اعتا�شه على تقييد الّنحويني للأحكام وا�شتاطاتهم: 

ترتبط  وقد  الّنحويّة،  نعة  ال�صّ قانون  يف  مهّمًة  ركيزًة  متّثل  حقيقتها  يف  ال�صرتاطات 

بع�ص اأحكام الّلزوم اأو اجلواز ببع�ص ال�صرتاطات والّتقييدات، مّما ي�صهم يف ترّدد احلكم 

الّنحوي بني اجلواز والّلزوم، اأو بني درجات اجلواز. وبالّنظر اإىل م�صائل هذا املحور جند 

ور؛ من اأهّمها: اأّن اعرتا�صات ابن مالك فيه ميكن اأن تكون وفق �صّ

، ومن م�صائلها:
اعرتا�سه على ا�سرتاطاٍت تتعّلق باملعاين واالألفاظ)))

- اإبدال النّكرة من املعرفة: 

قد يعّلق الّنحويون بع�ص الأحكام با�صرتاطاٍت تتّعلق باملعنى اأو بالألفاظ؛ ومنه ا�صرتاط 

 -كما نقل ابن مالك- يف اإبدال الّنكرة من املعرفة اأن تكون من لفظها، كما 
(2(

الكوفيني

 ،](6  ،(5 الآية  من  }]العلق:  يف قول اهلل تعاىل: {                   

واعرت�ص ابن مالك على هذا ال�صرتاط للجواز فقال: »ولي�ص ذلك �رضطًا؛ بل يجوز اإبدال 

 ]من الطويل[: 
(3(

اعر نكرٍة من معرفة مع اختالف الّلفظني كقول ال�صَّ

ــٌة ــَل ــْي ــــْوٌم َولَ اِن يَ َ ــَث الـــَعـــ�ـــرصْ ــبَ ــْل ــَمــاولـــن يَ تَــيَــمَّ ـــا  َم يـُـــْدِرَكــــا  اأَْن  ــا  ــبَ ــَل َط اإَِذا 

 ]من الوافر[:
(4(

ومثله قول الآخر اأن�صده اأبو َزْيد

اإين ــــِك  ــــْن ِم َخــــــرْيٍ  واأَِبـــــيـــــِك  ــِهــيــُلَفــــا  ــُم والــ�ــسَّ ــُح ــْم ــَح ــتَّ لـَــيُـــوؤِْذيْـــنـــي ال

))) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/87)، 5/2)، 69، 03)، 74)، 283، 284، 293، 340، )34، 38/3)، )27، 7)3، 

)33. و�رضح الكافية ال�صافية 93))و 279). و�رضح عمدة احلافظ )58. و�رضح �صواهد التو�صيح 26). 

وامل�صاعد   ،(962/4 الرت�صاف  ينظر:  البغداديني.  راأي  هو  الراأي  هذا  اإن   257/( اجلمل  �رضح  يف  ع�صفور  ابن  قال   (2(

.428/2

]ول  برواية   .233/( القايل  علي  لأبي  والأمايل  )/293)ع�رض)،  العني  وينظر:   .8 الديوان  يف  ثور  بن  حميد  قائله:   (3(

يلبث...[.

والل�صان 3)/0))اأذن)، واخلزانة  الر�صي 395/2،  ينظر: �رضح اجلمل )/258، و�رضح  ال�صبي.  بن احلارث  �صمري  قائله:   (4(

.(77/5
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 ]من الب�صيط[:
(((

ومثله قول الآخر اأن�صده الأخف�ص

ــهــم ــلَّ ــــــاََّن ُك ــي ُج ــن ــــا َوَجـــــْدنـَــــا ب ــَظــِماإنَـّ ِعِ َوال  ـــوٍل  ُط ال  ــبِّ  الــ�ــسَّ ــاِعــِد  َكــ�ــسَ

َواَية ول ِعَظم باجلرِّ . اأي: ل ِذي ِعَظٍم، َكَذا الرِّ

اأَنَّى اأََراُه« َفاأَْبَدَل  ويف حديث اأبي ذرٍّ �َصاأَْلُت َر�ُصوَل: هل َراأى َربَُّه؟ َفَقاَل: »َراأَْيُتُه ُنْوراً 

 .
(2(

»ُنوراً« وهو نكرة من مفعول »َراأَْيُتُه«...«

، كما اأّنه يحمل اعرتا�صًا �صمنّيًا 
(3(

ويف هذا العرتا�ص ردٌّ على ما ن�صب اإىل الكوفيني

 الذين ي�صرتطون يف امل�صاألة اأن تو�صف الّنكرة حني تبدل من املعرفة. 
(4(

على بع�ص الّنحويني

فاأثبت يف �صواهده عدم التزام العرب لأّي �رضٍط عند اإبدال الّنكرة من املعرفة، وهو يف هذا 

.
(6(

 على راأ�صهم �صيبويه
(5(

موافٌق لراأي جمهور الّب�رضيني

- زيادة »من« اجلاّرة: 

 يف ا�صرتاطه لزيادة »من« اجلاّرة؛ 
(7(

ومن اعرتا�صاته يف هذا املعنى اعرتا�صه على �صيبويه

))) ينظر: �رضح اجلمل )/258 ]برواية: بني �صلمى مبنزلة[، و�رضح الر�صي 400/2 ]برواية: ول ق�رض[، واخلزانة 5/)8).

)2) �رضح عمدة احلافظ )58 582. وينظر: �رضح الت�صهيل 3/)33.

)3) اإ�صافة اإىل ما ذكره ابن ع�صفور من ن�صبة للراأي اإىل البغداديني قال اأبو حيان يف البحر املحيط 54/2) بت�رضف ـ: »وكالم 

الكوفيني على خالف النقل، قال الك�صائي والفراء يف قوله تعاىل: {           } من قوله تعاىل: {  

                 } ]البقرة: من الآية 7)2[ خف�صه على نية »عن« م�صمرة... ومعلوم اأن اخلف�ص على نية تكرار العامل هو 

البدل، واملعنى اأنهم يرون يف هذه الآية اإبداًل مع اأن البدل هنا مل يو�صف، ومل يكن من لفظ الأول«. وينظر: معاين 

القراآن للفراء )/)4).

)4) ذكر ابن ع�صفور يف �رضح اجلمل )/257 اأنه راأي البغداديني، وقد وافقهم الكوفيون عليه. وهو راأي ال�صهيلي يف نتائج 

الب�صيط  يف  الربيع  اأبي  وابن   ،(56 �ص  املف�صل  يف  الزخم�رضي  وا�صتح�صنه   .4(2/( اللباب  يف  والعكربي   ،232 الفكر 

 .398/(

)5) ن�صبه لهم: اأبوحيان يف الرت�صاف 963/4)، وابن عقيل يف امل�صاعد 428/2.

الر�صي 400/2، والرت�صاف 962/4)، وامل�صاعد  امل�صاألة يف: �رضح اجلمل )/257، و�رضح  الكتاب 9/2. وتنظر  ينظر:   (6(

.428/2

)7) ينظر: الكتاب 30/2)، 225/4. 
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�صيبويه؛ لأّنه ي�صرتط  يراها  الوجه ل  الّتو�صيح: »وزيادة »من« على هذا  �صواهد  قال يف 

املجرور  والّثاين كون  ا�صتفهاٍم،  اأو  نفـي  اأو  نهـي  تقّدم  اأحدهمــا  �صــرطني:  زيادتهــا  يف 

بها نكرًة. والأخف�ص ل ي�صرتط ذلك؛ وبقوله اأقول، لثبوت زيادتها دون ال�رّضطني نظمًا 

قوله  الّنث  »فمن  فقال:  وال�صعريَّة،  الّنثيّة  ال�ّصواهد  مــن  عــدداً  ح�صــد  وقـد   .
(((

ونثاً«

} ]الأنعام: من الآية 34[، وقوله تعاىل: { تعاىل: {               

 {         }]الكهف: من الآية )3[، وَقوُلُه تعاىل: {       

من  ]الأحقاف:   { ]البقرة:من الآية )27[، وَقوُلُه َتَعاىل: {    
وُهو  َفَيْقِراأُ  َجاِل�صًا  لِّي  ُي�صَ َكاَن  َر�ُصوَل اهلل  َعْنَها: »اإنَّ  ي اهلل  َة َر�صِ َعائ�صَ الآية )3[...وَقوُل 

 اأخرجه البخاري، و�صبطه ب�صبطه من يعتمد 
(2(

َجاِل�ٌص، فاإَذا َبِقَي ِمْن ِقَراَءِتِه نحواً ِمْن َكَذا«

عليه بن�صب »نحواً« على زيادة »من« وجعل »ِقَراَءِتِه« فاعاًل نا�صبًا »نحواً«. والأ�صل: 

فاإَذا َبِقي ِقَراَءُتُه نحواً ِمْن َكَذا. ومن الّنظم املت�صّمن زيادة »من« يف الإيجاب قول عمر بن 

)3)]من املتقارب[: 
اأبي ربيعة

ـــا ـــَدنَ ـــْن ـــا ِع ـــَه ـــبُّ ــــي لـَـــَهــــا ُح ــــِم ــــْن َْويَ يَــ�ــرصِ مل  ـــٍح  ـــا�ـــسِ َك ِمــــْن   
َ
َقــــال  ـــا  ـــَم َف

 ]من الب�صيط[:
(4(

ْ. وِمْنه َقوِل الآَخِر اأَراَد َفَما َقاَل كا�صٌح مل َي�رضِ

ــُت لُهم ــْل ُق ـــْدِل  ـــَع ال اإَمـــــاَم  ــُت  ــْغ ــَل بَ ــْهــِجــرٍيملـــاَّ  َوتَ اإِْدالٍج  ـــوِل  ُط ِمـــْن  ـــاَن  َك َقـــْد 

.
(5(

اأراد قد كان طول اإدلجي وتهجريي...«

واعرتا�ص ابن مالك على �صيبويه يف هذه امل�صاألة هو اعرتا�ٌص على من وافقه من جمهور 

))) �صواهد التو�صيح 26). وينظر: �رضح الت�صهيل 38/3). 

)2) �صحيح البخاري )/376: »باب اإذا �صلى قاعدا ثم �صح...« برقم ]068)[، وم�صلم )/505: »باب جواز النافلة قائمًا 

وقاعداً...« برقم ])73[. 

)3) يف الديوان )32. وينظر: اجلنى الداين 8)3، واملغني 77/4)، و�رضح �صواهد املغني 738/2. 

)4) قائله جرير. يف الديوان )/47).

)5) �رضح الت�صهيل 38/3)-39). 
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، وفيه اعرتا�ٌص على بع�ص الكوفيني الذين ا�صرتطوا 
(2(

 الذين تاأّولوا هذه الآيات
(((

الّب�رضيني

 .
(3(

التنكري يف املجرور فقط

 الذي حمل عليه زيادة 
(4(

وهذا الذي اختاره ابن مالك يف امل�صاألة هو راأي الك�صائي

، كما ن�ّص على اأّنه راأي 
(5(

روَن« وِّ »من« يف قوله: »اإنَّ مْن اأ�َصدِّ النَّا�ِص َعَذابًا َيوَم الِقَياَمِة امل�صَ

.
(7(

 وابن جّني
(6(

الأخف�ص

- زيادة تخ�سي�ض التّابع يف عطف البيان: 

ا�صرتاط  على  اعرتا�صه  الأ�صاليب  ل�صّحة  املعنوّية  ال�صرتاطات  على  اعرتا�صاته  ومن 

 بقولـه: »وا�صـرتط اجلـرجايّن والّزخم�صــرّي زيـــادة 
(8(

اجلرجـايّن والّزخمـ�صـرّي وغريهمــا

اجلامد  البيان  لأّن عطف  ب�صحيح  ولي�ص  متبوعه،  �ص  تخ�صّ على  البيان  �ص عطف  تخ�صّ

�ص  تخ�صّ زيادة  ي�صرتط  فال  الّنعت  �ص  تخ�صّ زيادة  ي�صرتط  ول  امل�صتّق،  يف  الّنعت  مبنزلة 

 .
(9(

عطف البيان«

كما رّد ابن مالك هذا باأّنه غري مر�صيٍّ ملخالفته القيا�ص وال�ّصماع؛ فاأّما القيا�ص فالأّن 

املعطوف عطف بياٍن وكذا الّنعت يكّمالن دللة املتبوع وزيادة و�صوحه، »وذلك حا�صٌل 

))) ن�صبه لهم: اأبو حيان يف الرت�صاف 723/4)، واملرادي يف اجلنى الداين 7)3، وابن ه�صام يف مغني اللبيب 77/4).

اللبيب  ومغني   ،39( املباين  ر�صف  ينظر:  القيا�ص.  متنع  وقلة  �صعف  تاأويالتهم  بع�ص  ويف   .3(9 الداين  اجلنى  ينظر:   (2(

.(8(/4

)3) ينظر: ر�صف املباين )39، والرت�صاف 723/4)، واملغني 77/4).

)4) ينظر راأيه يف: الأزهية 228، واجلنى الداين 8)3.

)5) رواه البخاري 2220/5: »باب عذاب امل�صورين يوم القيامة« برقم ]5606[ برواية: اإّن اأ�صّد...، وم�صلم 667/3): »باب 

حترمي ت�صوير �صورة احليوان...« برقم]07)2[. 

)6) ينظر: معاين القراآن )/272.

)7) ينظر: اللمع 28). وتنظر امل�صاألة يف: املقت�صد 824/2، والرت�صاف 723/4)، واجلنى الداين 7)3، واملغني 74/4).

ابن  راأي  املتاأخرين. وهو  اأكث  راأي   32(/3 الت�صهيل  مالك يف  ابن  وقد جعله   ،27( واملف�صل   ،927/2 املقت�صد  ينظر:   (8(

ع�صفور الذي اأجاز مع التخ�صي�ص الت�صوية، ينظر: املقرب �ص 327!. 

)9) �رضح الكافية ال�صافية 93/3)).
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بالأخ�ّص وبالأعّم وبامل�صاوي، فمن ق�رض اجلواز على بع�صها دون بع�ٍص فقد حتّكم بغري 

 فعرّب عنه بقوله: »وقد �رّضح �صيبويه 
ّ
، واأّما الّدليل ال�ّصماعي

(((
دليٍل وحاد عن اأو�صح �صبيٍل«

ب�صّحة كون عطف البيان اأقّل خ�صو�صًا من املعطوف فاأجاز يف قول القائل: »يا هذا يا ذا 

، مع اأّن املتبوع »هذا« اأخ�ّص من الّتابع »ذا اجلّمة«. 
(2(

اجلّمة« العطف والبدل«

ناحية  من  املعنوّية  الّتقييدات  اإىل  التفاٍت  دون  من  الرّتكيب  قبول  يف  الّتو�ّصع  نالحظ 

ال�ّصماع  اأغنى  ورمّبا  الّثالثة،  الأوجه  بجواز  يقول  فهو  وامل�صاوي؛  والعموم  اخل�صو�ص 

الكثري يف الّنعت عن كثته يف عطف البيان ما داما ي�صرتكان يف احلكم. فاأظهر ابن مالك 

، وخمالفته للجرجاين والّزخم�رضّي اللذين ذكرهما يف امل�صاألة، كما اأّن يف 
(3(

موافقته ل�صيبويه

ربطه بني الّنعت وعطف البيان يف احلكم ال�ّصابق اعرتا�صًا على من ا�صرتط اأن يكون النعت 

 .
(4(

اأعّم من املنعوت

ومن �صور اعرتا�صه على ا�صرتاطات الّنحويني:

؛ اإذ يعمد ابن مالك كثرياً اإىل اإخراج احلكم 
اعرتا�سه على تقييد االأحكام ب�رصورة ال�ّسعر)5)

ورة ال�ّصعريّة، ليكون جائزاً يف ال�ّصعة والختيار، معرت�صًا على تقييد الّنحويني  من باب ال�رضّ

للجواز ب�رضورة ال�ّصعر. ومن املوؤّكد اأنه كان ي�صتعني بالّن�صو�ص الّنثيّة لرّد مثل هذا الّتقييد، 

ويف مقّدمها ن�صو�ص القراآن الكرمي، ومن اأمثلة ذلك يف م�صاألة:

))) �رضح عمدة احلافظ 599/2.

)2) �رضح عمدة احلافظ 602/2. وينظر: الكتاب 89/2) 90). 

)3) اأ�صار يف �رضح الت�صهيل 3/)32 اإىل اأنَّه راأي ابن ال�صيِّد، وابن جني فيما حكاه ال�صلوبني. تنظر امل�صاألة يف: �رضح ابن الناظم 

368، وامل�صاعد 424/2، والت�رضيح 3/)54، والهمع 5/)9)و�رضح الفاكهي لقطر الندى بحا�صية العليمي 2/)23.

اأنه راأي قوم من النحويني، وهو راأي ابن يعي�ص يف �رضح املف�صل 273/2، ون�صبه  )4) ذكر يف �رضح عمدة احلافظ 598/2 

ال�صيوطي يف الهمع 72/5) اإىل جمهور الب�رضيني، ونقل خمالفة ابن خروف الذي قال: »وما ذهب اإليه اجلمهور دعوى 

بال دليل«.

)5) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/49و36)، 4/2))، 95/3و3))و384. و�رضح الكافية ال�صافية �ص238) و586). 

و�صواهد التو�صيح �ص4)) و33) و65).
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- الف�سل بني العاطف واملعطوف ب�سبه اجلملة: 

واملعطوف  العاطف  بني  الف�صل  اأجاز  الذي   
(((

ّ
الفار�صي  

ّ
علي اأبي  على  اعرت�ص  فقد 

]من   
(2(

الأع�صى بقول  م�صتدًل  ورة،  بال�رضّ واملجرور  اجلاّر  بني  الف�صل  وخ�صَّ  بالّظرف 

املن�رضح[: 

ـــ ــِه اأَْرِديـَــــــــِة ال ــْب ــسِ ــ� ـــاً تـَـــَراَهــــا َك ـــْوم ــايَ ــِغ ـــــا نَ ـــــَه ِدميَ ــِب َويَـــــْومـــــاً اأَ ـــَعــ�ــسْ

مري فـي »تراها« بـ»يومـًا« 
ّ
فقـد ف�صـل بـني »الـواو« و»اأدميهـا« املعطـوف علـى ال�صـ

؛ اأي فـي تقييـده حلكـم الـجواز 
(3(

قـال ابـن مالـك معرت�صًا: »وليـ�ص الأمـر كمـا زعـم«

يكن  مل  اإن  املنثور  الكالم  اأف�صح  فـي  جائٌز  »وهـو  الّت�صهيل:  �رضح  يف  وقال  ورة،  بال�رضّ

املعطـوف فعـاًل ول ا�صـمًا جمـروراً، وهـو فـي القـراآن كثـرٌي كقولـه تعـاىل: {

           } ]البقـرة: من الآية )20[، وقولـه تعـاىل: {

وقوله   ،]58 الآية  من  ]الن�صاء:   {        

تعــــــاىل: {              } ]يـ�ص: مــن الآية 9[، وقولـه تعاىل: 

 .
(4(

{        } ]الطالق: من الآية 2)[«

ال�ّصاهد فيما �صبق: »فف�صل بـ»يف الآِخَرِة« بني  حًا موطن  قال يف �رضح الكافية مو�صّ

معطوٌف  وهو  حَتُْكُموا  واأْن  الواو  بني  اإليه  اأ�صيفت  وما  بـ»اإَذا«  وف�صل   ،
(5(

َنًة وَح�صَ الواو 

))) ينظر: الإي�صاح الع�صدي بكتاب املقت�صد )/9)5.

و�رضح   ،3(2 واملقرب   ،5(9/( واملقت�صـــد   ،395/2 اخل�صائــ�ص  ينظر:  اخِلْم�ِص[.  ]اأردية  برواية   ،254 الديــوان  فــي   (2(

العمدة 636/2.

)3) �رضح الكافية ال�صافية 239/3). 

)4) �رضح الت�صهيل 384/3. 

�َص على ابن مالك يف ال�ّصاهد يف هذه الآية فقيل: اإنه من باب عطف �صيئني على �صيئني فعطف )يف الآخرة ح�صنة)  )5) اْعرُتِ

على )يف الدنيا ح�صنة)؛ وعليه فال �صاهد فيها. ينظر: البحر املحيط 3/2)). 
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، وف�صل بـ»ِمَن الأْر�ِص« بني الواو  
وا، وف�صل بـ»ِمْن َخْلِفِهم« بني الواو و�َصّداً))) على اأْن ُتوؤَدُّ

اأقوال  بني  متفّرداً  منهجًا  واختّط   ،
(3(

وافقه  ومن 
ٍّ
علي اأبا  مالك  ابن  فخالف   ،

(2(
وِمْثُلُهّن«

، وق�رض 
(4(

الّنحويني املختلفة؛ اإذ خ�صَّ حكم الف�صل بني املتعاطفني بحرف »الواو« فقط

، ووافق اجلمهور يف ا�صتثناء الفعل وال�صم 
(5(

الفا�صل هنا اختياراً بالّظرف واجلاّر واملجرور

 .
(6(

املجرور من حكم الف�صل املطلق

ورة اإىل ال�ّصعة والختيار  لكّن اأبرز ما ا�صتعان به ابن مالك لإخراج احلكم من باب ال�رضّ

اأمران؛ اأّولهما: الّتو�ّصع غري امل�صبوق يف ال�صتدلل باحلديث الّنبوّي بو�صفه نثاً ميّثل ثاين 

ورة  ال�رضّ اإىل  الّنظر  يف  اخلا�ّص  مفهومه  وثانيهما:  الكرمي،  القراآن  بعد  ال�ّصماع  م�صادر 

. وقد جمع بينهما يف هذه امل�صاألة:
(7(

ال�ّصعريّة

))) اعرت�ص ابن ه�صام على ابن مالك يف دللة هذه الآية على الف�صل، وجعلها من عطف �صيئني على �صيئني. ينظر: املغني: 

.(3(/4

)2) �رضح الكافيــة ال�صــافية 239/3)ـ240) )بت�صــرف ي�صري). قــال اأبو حيــان يف البحــر 289/3: »)واأن حتكمــوا) ظاهره 

بع�ص  ذلك  اإىل  ذهــب  وقــد  بـ»اإذا«،  واملعطــوف  العطـف  بني  وف�صــل  توؤدوا)،  )اأن  علــى  معطــوفًا  يكــون  اأن 

 { اأ�صحابنا وجعله كقوله: {           } {    

{                    } فف�صل يف هذه الآيات بني الواو واملعطوف باملجرور، واأبو علي يخ�صه بال�رضورة، 

ولي�ص ب�صواب«.

)3) قال ابن ع�صفور يف �رضائر ال�صعر )6): »وهو عند الفار�صي واملحققني من قبيل ال�رضورة«. ون�صبه الر�صي يف �رضحه 

 .{ 363/2: اإىل الك�صائي والفراء، ويف املعاين )/97)، 22/2 ما يخالفه؛ اإذ جعل منه قوله تعاىل: {         

وينظر: الرت�صاف 2024/4.

)4) ينظر راأيه يف �رضح عمدة احلافظ 636/2. وقد ذكر ابن عقيل يف امل�صاعد 478/2 باأن املغاربة يقولون: اإن كان على اأكث 

من حرف جاز الف�صل باملذكورين، وبالق�صم نحو: قام زيد ثم واهلل عمرو. واإن كان على حرف مل يجز اإل يف �رضورة 

ال�صعر. وهذا هو راأي ابن ع�صفور يف املقرب 2)3، و�رضح اجلمل )/208.

)5) نقل الف�صل بالق�صم وال�رّضط. ينظر: �رضح الكافية للر�صي 365/2، والرت�صاف 2024/4.

وحا�صية   ،363/2 للر�صي  الكافية  �رضح   ،208/( اجلمل  �رضح   ،(59 ال�صعر  و�رضائر   ،5(9/( املقت�صد  يف:  امل�صاألة  تنظر   (6(

الد�صوقي 253/2، ودرا�صات لأ�صلوب القراآن الكرمي 553/3.

ابن مالك بهما يف  ا�صتعانة  ن�صت�صهد هنا على  اأننا  البحث؛ غري  الأمرين يف مو�صع لحق من هذا  )7) �صنقف مع هذين 

اإخراجه لالأحكام من باب ال�رضورة اإىل الختيار. 
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- جميء ال�رّصط م�سارعاً واجلواب ما�سياً: 

ال�رّضط  فعل  اإتيان  جواز  وا  خ�صّ الذين   
(((

الّنحويني جمهور  على  مالك  ابن  اعرت�ص 

 ]من اخلفيف[: 
(2(

م�صارعًا واجلواب ما�صيًا ب�رضورة ال�ّصعر، ومنه قول اأبي زبيد الطائي

ــُه ــْن ـــُت ِم ـــْن ــٍئ ُك ــيِّ ـــ ـــ ــ�ــسَ ـــن يَـــِكـــْديِن ِب ـــــنْيَ َحــْلــِقــه َوالــــَوِريــــدَم ــَجــا بَ ـــ كــالــ�ــسَّ

 ]من الب�صيط[:
(3(

ومثله قول الآخر

ُلوا تَ�سِ واإْن  ْلنَاُكْم  َو�سَ ُمونَا  ِ تَ�رصْ ـــااإْن  ـــاب ـــ�ـــضَ االأَْعــــــــَداِء اإِْره ـــُف ــــــاأُتُ اأَنْ َم

قال ابن مالك عن ال�رّضط واجلواب: »واإذا كانا فعلني جاز اأن يكونا م�صارعني، واأن 

يكونا ما�صيني، واأن يكون ال�رّضط ما�صيًا واجلواب م�صارعًا، وال�رّضط م�صارعًا واجلواب 

ورة، ول اأرى ذلك؛ لأّن الّنبي قال:  ون الوجه الّرابع بال�رضّ ما�صيًا... واأكث الّنحويني يخ�صّ

 .
(5(

»
(4(

َم من َذْنِبِه« ابًا ُغِفَر له ما َتَقدَّ »مْن َيُقم َلْيَلة الَقْدِر اإميانًا واحت�صَ

ذلك  اأعقب  ثّم  الّنبوي،  احلديث  بدللة  ورة  بال�رضّ احلكم  تخ�صي�ص  على  فاعرت�ص 

باحلديث عن �صواهد الّنحويني ال�ّصابقة؛ فقال معرت�صًا على دللتها يف تخ�صي�ص احلكم 

ورة: »ولأّن قائل البيت الأّول متمّكٌن من اأن يقول بدل: »ُكْنُت« »اأَُك«، وقائل الثاين  بال�رضّ

.
(6(

ُلُكم«، وبدل: »مالأمت« »متلوؤوا«« ْلَناُكم« »ُنَوا�صِ متمّكٌن من اأن يقول بدل: »َو�صَ

مفهومه  على  معتمداً  الوزن  ا�صتقامة  مع  ذكر  مّما  نحٍو  على  ال�ّصواهد  جميع  وخّرج 

))) ن�صبه اإىل اجلمهور: الأ�صموين يف �رضحه بحا�صية ال�صبان 4/)43)، والأزهري يف الت�رضيح 376/4، وال�صيوطي يف الهمع 

 .322/4

)2) ينظر: �رضح ابن الناظم �ص496، و�رضح ابن عقيل بحا�صية اخل�رضي 280/2، واملقا�صد النحوية 390/3، واخلزانة 79/9.

)3) ينظر: �رضح ابن الناظم 497، واملقا�صد النحوية 3/)39، و�رضح الأ�صموين بحا�صية ال�صبان 4/)43)، والدرر 73/5.

)4) اأخرجه البخاري )/)2: »باب قيام ليلة القدر من الإميان« برقم ]35[. وم�صلم )/524: »باب الرتغيب يف قيام رم�صان« 

برقم ]760[. 

)5) �رضح الكافية ال�صافية 584/3) 586). 

)6) �رضح الكافية ال�صافية 587/3).
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اأّنهم غري م�صطّرين،  اإمكانــه علــم  قــال: »فــاإذا مل يقولــوا ذلــك مــع  ثـّم  ــرورة،  لل�صّ

وقـد �رّضح بجـواز ذلـك فـي الختيـار الفـّراء – رحمـه اهلل، وجعل مثل ذلك قوله تعاىل: 

{              } ]ال�صعراء: 4[؛ لأّن َظلَّت بلفظ املا�صي، 

 .
(((

ل وحّق املعطوف اأن ي�صلح حللوله حمّل املعطوف عليه« وقد عطف على ُنَنزِّ

اأ�صحابه غري م�صطّرين جلعل اجلواب  عر كالّنث عندما كان  ال�صِّ ابن مالك هذا  فجعل 

ما�صيًا؛ بل اإنهم اختاروا ذاك اختياراً، وكان يف اإمكانهم اإقامة الّنظم مع ا�صتقامة للمعنى 

، مّما يدّل على جواز ذلك يف ال�ّصعة والختيار. 
ّ
من دون احلاجة اإىل ا�صتخدام لفظ امل�صي

راأي  ، و�رضيح 
(3(

�صيبويه ن�ّص  ملفهوم  ، وموافقٌة 
(2(

الّنحويني اأكث  اعرتا�ٌص على  ذلك  ويف 

يف  راأيه  على  �صاروا  فالأكثون  مالك؛  ابن  بعد  الأمر  اختلف  وقد  امل�صاألة،  يف   
(4(

الفّراء

 .
(5(

امل�صاألة

 :
(((

املحور الرابع: اعتا�شه على اأحكام التجيح

رّجح ابن مالك بني اآراء الّنحويني كثرياً يف كتبه، وعرّب عن ترجيحاته بلفظ: »الأجود« 

))) �رضح الكافية ال�صافية 587/3) وما بعدها. وينظر: معاين القراآن للفراء 276/2. 

ًا على الدليل،  )2) قال الأزهري يف الت�رضيح 377/4: »ولالأكثين اأن يجيبوا عن احلديث باأنه توز روايته باملعنى، فلي�ص ن�صّ

وعن الآية باأنه يغتفر يف التابع ما ل يغتفر يف املتبوع«، اأما مفهومه لل�رضورة فال جدال يف رف�صه عند اجلمهور من 

املتاأخرين. 

)3) قال يف الكتاب 3/)9: »فاإذا قلت: »اإْن َتْفَعْل«، فاأح�صن الكالم اأن يكون اجلواب: »اأَْفَعل«؛ لأّنه نظريه من الفعل، واإذا 

ُعَف »َفَعْلُت« مع »اأَْفَعل«، و»اأَْفَعل« مع  قال: »اإْن َفَعْلَت«، فاأح�صن الكالم اأْن تقول: »َفَعْلُت«، لأّنه مثله، فكما �صَ

»َفَعْلُت«، َقُبَح »مل اأَْفَعْل« مع »َيْفَعُل«...«، قال ابن عقيل يف امل�صاعد 84/3): »وكالم �صيبويه يقت�صي عدم اخت�صا�صه 

بال�صعر«. 

)4) ينظر: معاين القراآن 276/2. 

)5) تنظر امل�صاألة يف: �رضح ابن الناظم 496، والرت�صاف 886/4)، وامل�صاعد 84/3)، والت�رضيح 376/4، والهمع 322/4، �رضح 

الأ�صموين بحا�صية ال�صبان 430/4).

ال�صافية �ص99)و)23.  الكافية  284. و�رضح   ،(67  ،(46  ،(45  ،(44/2  ،(54/( الت�صهيل  �رضح  م�صائله يف:  بع�ص  تنظر   (6(

و�صواهد التو�صيح �ص27و30.
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بع�ص  اإىل  فيها  مالك  ابن  الّت�صعني، مال  تربو على  و»الأوىل«، وقد وجدتها يف موا�صع 

الآراء وقّواها مع جواز ما يقابلها، وكان يعتمد يف ترجيحه على عدٍد من اخل�صائ�ص التي 

ورد  ما  كثة  اأو   ،
(((

الّنحويني عند  الّراأي  �صهرة  اأهّمها:  من  عنده؛  الّراجح  الّراأي  مّيزت 

، اأو 
(4(

، اأو بعده عن الّتكّلف
(3(

، اأو مراعاته لالأ�صل يف امل�صاألة
(2(

عليه يف الأ�صاليب العالية

، وغريها.
(5(

خروجه عن مواطن الّنزاع

غري اأّن احلديث هنا عن اعرتا�صاته على ترجيحات الّنحويني، وهي قليلٌة باملقارنة مع 

اعرتا�صه على اأحكام الّلزوم واجلواز.

مري املن�سوب بفعٍل ناق�ٍض:  - انف�سال ال�سّ

- يف 
(7(

- وعلى راأ�صهم �صيبويه
(6(

من اأ�صهر اعرتا�صاته اعرتا�صه على جمهور الّنحويني

�صواهد  يف  فقال  ؛ 
(8(

اأخواتها اإحدى  اأو  بـ»كان«  املن�صوب  مري  ال�صّ انف�صال  ترجيحهم 

و�صواهد   .398/( احلافظ  عمدة  و�رضح  358و254)و)49)و536).  �ص  ال�صافية  الكافية  �رضح  يف:  م�صائله  بع�ص  تنظر   (((

التو�صيح 48و57و65و42)و)20. 

)2) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/230، 347/2، 3/)9)، 245، 304، 305. و�رضح الكافية ال�صافية 460) و787). 

و�رضح �صواهد التو�صيح 27و30.

)3) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل 49/2، 93/3)، 9)3. و�رضح الكافية ال�صافية 337، 556، 563، )49). و�رضح عمدة 

احلافظ )))و249. و�صواهد التو�صيح 27، 30، 47، 0)).

)4) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/280، 303/3. و�صواهد التو�صيح 54)و57).

)5) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل 4/2))، 53/3). و�رضح عمدة احلافظ 398.

اإليهم: املرادي يف تو�صيح املقا�صد )/372، وابن ه�صام يف الأو�صح )/99. وغريهما وهو املفهوم من ن�صه يف  )6) ن�صبه 

الألفية ]65[: 

ـــاال ـــسَ ـــ� ـــِه« َواتِّ ـــي ـــِن ـــتَ ـــْل ــاالَكــــــــَذاَك »ِخ ــ�ــسَ ــِف ـــاَر االنْ ـــتَ ي اْخ ــــاُر َغـــــرْيِ اأَْخــــتَ

)7) ينظر: الكتاب 358/2. 

)8) نقل اأبو حيان يف الرت�صاف 940/2 عن الغزين اأن هذا احلكم خا�ص بخرب كان دون اأخواتها، وهو من عجائب فهم 

ال�صبان من كالم ابن مالك؛ اإذ قال يف حا�صيته على الأ�صموين)/88): »وجزم يف الت�صهيل باأن ذلك خا�ص بكان واأن 

الف�صل متعني يف اأخواتها«، ويف ال�رضح ما ينفي هذا الفهم، والتعبري بـ»كان« يف املنت لكونها اأم الباب، وهي واأخواتها 

عند ابن مالك يف احلكم �صواء. 
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مري الذي  الّتو�صيح: »فاإن كان الفعل من باب »كان« واّت�صل به �صمري رفٍع جاز يف ال�صّ

ِديِقي ُكْنُت اإيَّاُه. والّت�صال عندي  ِديِقي ُكْنَتُه. والنف�صال نحو: �صَ يليه الّت�صال نحو: �صَ

اأي  راأيه،  يف  الأ�صل  على  جرى  ما  واختار  الأمرين،  جّوز  فهنا   .
(((

الأ�صل« لأّنه  اأجود 

به  الإتيان  ميكن  مادام  املنف�صل  مري  بال�صّ الإتيان  »منع  من  الّنحويني  قواعد  يف  ا�صتهر  ما 

مّت�صاًل«، لذا قال يف �رضح الكافية: »وكان حّق هذا اأن ميتنع انف�صاله ل�صبهه بهاء »�رضبته« 

 وقال يف مو�صٍع اآخر: »اأجيز النف�صال به مرجوحًا ل راجحًا خالفًا 
(2(

ولكّنه نقل فقبل«

 .
(3(

ل�صيبويه ومن تبعه«

واأّما  اإليه،  اأ�رضنا  فكما  القيا�ص  فاأّما  وال�ّصـماع؛  بالقيـا�ص  راأيـه  لتاأكيـد  ا�صـتدّل  وقـد 

ال�ّصـماع فقـد قـال: »اإّن الوجهـني م�صـموعان فا�صرتكا فـي اجلواز؛ اإل اأّن الّت�صال ثابٌت 

لأّنه  الّت�صال  فرّجح  الّنظم،  اإل يف  ا�صتثناٍء  يثبت يف غري  مل  والنف�صال  والّنث،  الّنظم  يف 

]من   
(4(

ال�ّصاعر قول  �رضورٍة  دون  الّنظم  يف  ذلك  مثل  الوارد  ومن  ال�صتعمال،  يف  اأكث 

الب�صيط[: 

ــٍل َغــَرثَــت ــبُ ــسْ اأَ� ــٍث اغــرتَّ بــي َذا  ــْي لَ ــيــثــني اإِْقـــَدامـــاَكــْم  ــَكـــــانــنــي اأَْعــــَظــــُم الــلَّ َف

فقال »فكانني« مع متّكنه من اأن يقول: فكنته اأعظم الّليثني اإقدامًا، جعل »اأعظم« بدل 

الّنث قول  الّلهّم �صّل عليه الروؤوف الّرحيم. ومن الوارد منه يف  مري، كما قالوا:  من ال�صّ

، وقوله لعمر يف ابن �صّياد: 
(5(

اء« الّنبي لعائ�صة ر�صي اهلل عنها: »اإيَّاِك اأْن تكوِنيَها يا ُحَمرْيَ

))) �صواهد التو�صيح 27.

)2) �رضح الكافية ال�صافية )/)23. 

)3) �رضح الت�صهيل )/54).

)4) ن�صبه اأبوحيان يف التذييل والتكميل )/230 اإىل بع�ص الطائيني. ينظر: �صواهد التو�صيح 28، و�صفاء العليل )/97)، برواية: 

)اعنت يل) و)فكاأنني) ول �صاهد فيه، وقد مرت على حمقق �صفاء العليل من دون تنبيه!. 

اإليه يف كتب احلديث؛ وهو يف الل�صان 4/))2، وتاج العرو�ص ))/73 من�صوب اإىل علي بن اأبي طالب ر�صي  )5) مل اأهتد 

فهو  حمرياء)  )يا  فيه  حديث  »كل  قوله:  املزي  عن   389 املرفوعة  الأ�رضار  يف  القاري  علي  املال  نقل  وقد  عنه.  اهلل 

مو�صوع«.
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. ومن ذلك قول العرب: 
(((

لََّط عليه، واإْن ل َيُكْنُه فال خرَي لك يف قتله« »اإْن َيُكْنُه فلْن ُت�صَ

، ثّم ا�صتدّل على راأيه بنقٍل عن �صيبويه فقال: »وقال �صيبويه: بلغني 
(2(

عليه رجاًل لي�صني«

، ثّم ذكر ما 
(3(

ه« عن العرب املوثوق بهم اأّنهم يقولون: لي�صني، وكذلك كاأنني؛ هذا ن�صّ

ورد عن العرب نثاً يف النف�صال على اأّنه من باب ال�صتثناء، ومّثل له، بل اأوجب انف�صاله 

اإل يف ال�رضورٍة. 

 قبل 
(5(

، اأّما اجلمهور
(4(

وهذا الذي اختاره ابن مالك هو ما نقل عن الّرّماين وابن الّطراوة

ب اأبو حيان جام غ�صبه على ابن مالك يف  ابن مالك وبعده فهم على خالفه؛ بل لقد �صّ

هذه امل�صاألة، ورمّبا كانت اأو�صح �صاهد على موقفه من اجتهاداته حني اّتهمه فيها باملكابرة 

.
(6(

والكذب، يف األفاٍظ جارحٍة واأ�صلوٍب تهكميٍّ وتتّبع ل يليق، عفا اهلل عنهم جميعًا

اال�ستغال:  باب  الرّتجيح يف  اأحكام   o

لعّل من اأكث الأبواب التي �صهدت اعرتا�ص ابن مالك على ترجيحات الّنحويني باب 

 
(7(

ال�صتغال؛ وذلك لطبيعة الآراء الّنحوية التي تتجاذب امل�صتغل عنه، فقد ذكر الّنحويون

ما  والّثاين:  الّن�صب،  فيه  يجب  ما  اأحدها:  اأق�صام؛  خم�صة  على  الباب  هذا  م�صائل  اأّن 

))) �صحيح البخاري )/454: »باب اإذا اأ�صلم ال�صبي فمات هل ي�صلى عليه...« برقم ]289)[، و�صحيح م�صلم 2244/4: 

»باب ذكر ابن �صياد« برقم ]2930[. 

)2) �رضح الت�صهيل )/54)ـ55). 

)3) �رضح الت�صهيل )/54)ـ55). وينظر: الكتاب 359/2. 

)4) نقله: اأبو حيان يف التذييل والتكميل 239/2، وابن ه�صام يف الأو�صح )/00)، وابن عقيل يف امل�صاعد )/08)

والب�صيط 770/2،  للر�صي 46/3،  الكافية  والتذكرة )/505، و�رضح  والتب�رضة  املقت�صب 98/3، والأ�صول )/)9،  ينظر:   (5(

والت�رضيح )/343.

)6) اعرت�ص اأبوحيان يف التذييل والتكميل 239/2ـ 244 على راأي ابن مالك يف عدة اأمور هي: العرتا�ص على ما نقل من 

كالم �صيبويه واأنه اأخذ منه ما وافق راأيه، وترك وما يخالفه من ن�ص �رضيح، واعرت�ص عليه حني ذكر اأنَّ الت�صال ثابت 

يف النظم والنث، والنف�صال مل يثبت يف غري ا�صتثناء اإل يف نظم، واعرت�ص عليه حني قا�ص »كنته« بـ»�رضبته«، واعرت�ص 

ابن مالك يف  اجتهادات  براأيه حول  للتذكري  متنف�ّصًا  امل�صاألة  بل وجد يف  امل�صاألة؛  املذكور يف  لل�صاهد  توجيهه  على 

مفهوم ال�رضورة، وال�صتدلل باحلديث ال�رضيف.

)7) ينظر: �رضح ابن عقيل بحا�صية اخل�رضي )/394. 
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اأرجح، والّرابع: ما يجوز فيه  الّرفع، والّثالث: ما يجوز فيه الأمران والّن�صب  يجب فيه 

الأمران والّرفع اأرجح، واخلام�ص: ما يجوز فيه الأمران على ال�ّصواء. واإذا ا�صتثنينا الق�صمني 

الأّولني- لعالقتهما املبا�رضة باأحكام الّلزوم- جند اأّن اأكث م�صائل الباب تتعّلق باجلواز بني 

الّرفع الّن�صب اأو الّت�صوية بينهما. 

بالّت�صوية، وعلى  فيه  وقال  ترجيٍح  على حكم  الباب  هذا  مالك يف  ابن  اعرت�ص  وقد 

حكم ترجيٍح بالّرفع وقال فيه بالّن�صب، وعلى حكم ترجيٍح بالّن�صب وقال فيه بالّرفع. 

وعمرٌو  قام  »زيٌد  نحــو:  يف  والّن�صــب  الّرفع  بــني  مالك  ابــن  �صّوى  الأّول:  ففــي 

العجز،  فعلّية  در  ال�صّ ا�صمّية  جملٍة  على  عاطفًا  عنه  امل�صتغل  يلي  اأن  و�صورتها  راأيته«، 

وا�صت�صهد حل�صن الوجهني بقوله تعاىل: {

              } ]يّـ�ص: 39،38[ ففي قوله: َواْلَقَمَر قراأ ابن كثري 

؛ قال يف الت�صهيل: »واإن ويل العاطَف جملٌة 
(((

ونافع واأبو عمرو بالّرفع والباقون بالّن�صب

در فعلّية العجز ا�صتوى الّرفع والّن�صب مطلقًا خالفًا لالأخف�ص  ذات وجهني اأي ا�صمّية ال�صّ

اإذا مل   
(3(

الّرفع الذي رّجح  املطلق اعرتا�صًا على الأخف�ص  ، فحكم باجلواز 
(2(

ومن وافقه«

ْبُتُه  َ ت�صتمل اجلملة الّثانية بعد العاطف على �صمرٍي يعود على ال�صم الأّول؛ نحو: »َزْيٌد �رضَ

وِهْنٌد اأَْكَرْمُتَها«، فالّرفع هنا مرتّجٌح لديه، وي�صتوي الأمران لديه من دون ترجيح يف نحو: 

الّثانية على �صمري ال�صم الأّول،  اأَْكَرْمُتَها يف َداِرِه«، ل�صتمال اجلملة  ْبُتُه وِهْنداً  َ »َزْيٌد �رضَ

وعّلته-كما ذكرها ابن مالك-: »لأّن ذلك ي�صتلزم عطف جملٍة ل حمّل لها من الإعراب 

 .
(4(

على جملٍة لها حمٌل من الإعراب«

))) ذكر اأبو علي يف احلجة 307/3 من قراأ بالرفع، وابن غلبون يف التذكرة 630/2 ذكر من قراأ بالن�صب.

)2) �رضح الت�صهيل 43/2). 

)3) قال ابن مالك عنه اإنه ي�صت�صعف الن�صب، وفيه دللة على اجلواز مع ترجيح الرفع؛ غري اأن املنقول عن الأخف�ص عند 

 ،60 ولد  لبن  النت�صار  ينظر:  املوطن.  هذا  يف  امل�صاألة  يف  �صاهد  ل  وحينئذ  الرفع،  بوجوب  قوله  النحويني  بع�ص 

وامل�صائل الب�رضيات للفار�صي )/2)2.

)4) �رضح الت�صهيل 44/2). 
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وقد اعرت�ص ابن مالك بقوله: »وهذا �صاقٌط عند �صيبويه؛ لأّن ما للجمل من الإعراب 

لها جمرًى  حمّل  والتي ل  املحّل  ذات  اجلملة  �صقط حكمه، وجرت  الّلفظ  يظهر يف  مل  ملّا 

؛ اأي: ل اعتداد مبا ل يظهر يف الّلفظ، ثّم نّظر لعرتا�صه مع الفارق مبا هو حمّل 
(((

واحداً«

مري املرتفع به جرى  اّتفاٍق يف ا�صم الفاعل فقال: »كما اأّن ا�صم الفاعل حني مل يظهر ال�صّ

ا�صم  كان  واإذا  »فر�صان«.  يف  قيل  كما  »قائمان«  تثنيته  يف  فقيل  فيه،  �صمري  مال  جمرى 

الفاعل قد ظهر �صمريه اإذا جرى على غري من هو له ثّم اأجري مع ذلك جمرى ما ل �صمري 

. وهذا 
(2(

فيه لعدم ظهوره يف بع�ص املوا�صع كان ما ل يظهر اإعرابه اأ�صاًل اأحّق األ يعتّد به«

، وفيه اعرتا�ٌص على الّزيادّي وال�صريايّف 
(3(

الذي اختاره ابن مالك يف امل�صاألة هو راأي �صيبويه

 .
(5(

، ويف امل�صاألة تف�صيالٌت ومذاهب اأخرى، مل يتطّرق لها ابن مالك
(4(

وغريهما

ومن اعرتا�صه على حكم الرّتجيح لأحد طريّف اجلواز والقول برتجيح الآخر، اعرتا�صه 

 الذي رّجح ن�صب امل�صتغل عنه املتلّو بـ»مل« اأو »لن« اأو »ل«؛ 
(6(

على ابن ال�ّصيد البطليو�صي

ْبُه«، و»َعْمراً لن اأُهيَنُه«، و»ِب�رْضاً ل اأُكلُِّمُه«، راجٌح  ِ فقد قال: اإّن الّن�صب يف »َزْيداً مل اأَ�رضْ

، فاعرت�ص على ترجيح الّن�صب، وقد قال 
(7(

على الّرفع، قال ابن مالك: »ولي�ص ب�صحيٍح«

، فرّجح 
(8(

يف الّت�صهيل: »وكذا ابتداء املتلّو بـ»مل« اأو »لن« اأو»ل« اأوىل خالفًا لبن ال�ّصيد«

الّرفع، وعّلل بقوله: »لأّن تقدمي ال�صم على فعٍل منفيٍّ بغري »ما« كتقّدمه على فعٍل مثبٍت؛ 

))) �رضح الت�صهيل 44/2). وينظر: الكتاب )/)9.

)2) �رضح الت�صهيل 44/2). 

)3) ينظر: الكتاب )/)9. وقد ذكر ابن ع�صفور اأن �صيبويه وغريه من الأئمة حكوا اأن الّن�صب مرتّجٌح يف مثل هذا، ورده 

اأبو حيان باأنه لي�ص يف كتاب �صيبويه ما يرجح؛ بل فيه دللة على الت�صوية حل�صول الت�صاكل. ينظر: �رضح اجلمل )/)35، 

والتذييل والتكميل 335/6.

)4) ينظر: النت�صار60، والنكت )/320، والتذييل والتكميل 333/6، وامل�صاعد )/9)4. 

ترجح  مقابلة  واأقوال  املطلق،  احلكم  من  التعجب  جملة  وا�صتثناء  العطف،  حرف  باختالف  الآراء  اختالف  منها:   (5(

الن�صب على الت�صوية. تنظر يف: التذييل والتكميل 332/6، والت�رضيح 379/2، والهمع 57/5). 

)6) ينظر: اإ�صالح اخللل �ص 32). 

)7) �رضح الت�صهيل 45/2). 

)8) �رضح الت�صهيل 43/2).
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(((

والّنهي الأمر  فعل  على  املتقّدم  ي�صتوي  فكما  والّنهي،  الأمر  كتقابل  متقابالن  فاإّنهما 

 .
(2(

كذلك ي�صتوي املتقّدم على فعلي الإثبات والّنفي بغري »ما««

ثم ذكر اأّن الفعل املثبت الذي ل يت�صّمن اأّي موجٍب اأو مرّجٍح فاإّن رفع ال�صم املُ�ْصَتَغِل 

ْبُتُه«. اأّما املنفي بـ»ما« فيظهر  َ ِمرِيِه على البتداء اأجود من ن�صبه، كما يف نحو: »زيٌد �رضَ ِب�صَ

الّنفي خم�صو�صٌة  »ما« من بني حروف  لأّن  ؛ وذلك  متعنّيٌ لال�صم  الّرفع  اأّن  على  التفاق 

.
(3(

بالّت�صدير

املبحث الّثاين:

اعتا�شه على تطبيقات احلدود واأحكام االأ�شول والتق�شيمات: 

 موا�صفاٍت قيا�صّية، تعّد مرجعًا يف 
ّ
اأبواب الّنحو العربي اأقام الّنحويون لكّل باٍب من 

الفرعّية، وتقوم هذه املوا�صفات يف الأ�صا�ص على مبداأ  الّتف�صيلّية  الباب واأحكامه  �صبط 

الّداّل  بقوله: »احلّد هو   
ّ
الزّجاجي عّرفه  ل�صيٍء واحٍد  والّتعريف؛ وهما م�صطلحان  احلّد 

 .
(4(

على حقيقة ال�ّصيء«

وتعّددت  الّنحوي،  الّدر�ص  ن�صاأة  منذ  عنايتهم  الّنحوّية  احلدود  الّنحويون  اأوىل  وقد 

 من الّتعريف؛ وهو الو�صول 
ّ
، وكّلها ت�صهم يف حتقيق الهدف الأ�صا�صي

(5(
طرائقه واأ�صاليبه

ف وماهّيته.  اإىل جوهر املعرَّ

))) يق�صد ا�صتواءهما يف ترجيح حكم الن�صب لال�صم امل�صتغل عنه قبلهما.

)2) �رضح الت�صهيل 45/2). 

)3) تنظر امل�صاألة يف: التذييل والتكميل 343/6، وامل�صاعد )/)42، وتعليق الفرائد 297/4.

)4) الإي�صاح يف علل النحو 46. 

والتعريف  الوظيفي،  باملعنى  والتعريف  باملثال،  التعريف  هي:  النحوية  التعريفات  من  اأنواع  �صتة  الباحثني  اأحد  عد   (5(

باأ�صل التحويل، والتعريف بال�صد، والتعريف باخلا�صية، والتعريف باملاهية. ينظر: التفكري العلمي يف النحو العربي 

.(46-(4(
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وتدر الإ�صارة اإىل اأّنه مل يكن هناك تعار�ٌص بني الّنحويني يف التعريفات واحلدود فـ»احلّد 

ل يجوز اأن يختلف اختالف ت�صادٍّ وتنافٍر؛ لأّن ذلك يدعو اإىل ف�صاد املحدود وخطاأ من 

اإىل ت�صاّد  األفاظه على ح�صب ما يوجد منه، ول يدعو ذلك  يحّده. ولكن رمبّا اختلفت 

. فاخلالف يف هذا الباب يكمن يف األفاظ الّتعبري وطرائقه كي يكون الّتعبري عن 
(((

املحدود«

احلّد جامعًا مانعًا، ومن اأمثلة ذلك ماآخذ ابن احلاجب على بع�ص حدود الّزخم�رضّي، كحّد 

 .
(2(

فة الفاعل واملبتداأ واخلرب، وكذا ماآخذ ابن ه�صام على ابن مالك يف حّد احلال وال�صّ

غري اأّن اخلالف والعرتا�ص يف هذا الباب كان اأكث ما يكون يف تطبيقات احلدود عند 

نف اإىل درجات فروٍع واأ�صوٍل بح�صب توافر  الّنحويني؛ اإذ اإّن احلّد يهدف اإىل تق�صيم ال�صّ

الب�صاطة  بني  الّنحويني  الكلمات عند  بع�ص  ترّدد  هنا جند  فيها. ومن  الّتف�صيلّية  اخلوا�ّص 

والرتكيب اأو الأ�صالة والفرعية اأو ال�صمّية والفعلّية اأو بني ال�صمّية واحلرفّية، اأو حتى بني 

نف الواحد، �صواء عندما تكون تلك الكلمات مفردًة جمّردًة من ال�ّصياق، اأم حني  اأنواع ال�صّ

ينظر اإليها يف ال�ّصياق. 

الفعلّية  الب�صاطة والرّتكيب، ويف»نعم« و»بئ�ص« بني  فاختلفوا -مثاًل- يف »لن« بني 

وال�صمّية، ويف »رّب« بني احلرفّية وال�صمّية، ويف »لبيك« بني الإفراد والّتثنية؛ فاختالفهم 

يف تعريف الفعل واحلرف وال�صم اأو املفرد واملثّنى يكاد يّتفق، لكّن الختالف ظهر يف 

ثمرة الّتطبيقات العملّية على بع�ص املفردات. 

وباعتبارات ال�ّصياق كان اخلالف -على �صبيل املثال- يف »اإن« املقرتنة بـ»ما« الّنافية 

العاملة عمل لي�ص؛ هل هي نافيٌة موؤّكدٌة اأم زائدٌة كاّفٌة؟ ومنه اختالفهم يف »ما« قبل اأفعل 

 �صمن الأ�صل العاّم املّتفق 
ٌّ

الّتعّجب؛ هل هي مو�صولة اأم ا�صتفهامّية؟ فاخلالف فيهما فرعي

عليه؛ وهو احلرفّية يف الأوىل وال�صمّية يف الّثانية. 

))) الإي�صاح يف علل النحو 46.

)2) ينظر: الإي�صاح )/23)و44)، واأو�صح امل�صالك 296/2، 302/3، وابن احلاجب النحوي 86) )9).
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ولبن مالك اعرت�صاته املتعّددة يف هذا ال�ّصاأن؛ فقد اعرت�ص على تقرير الّنحويني ملاهّية 

تراٍث  من  يديه  بني  ملا  ال�صتقرائّية  نظرته  وقادته  املحّددة،  �صياقتها  مفردًة ويف  الكلمات 

تق�صيمات  على  العرتا�ص  اإىل  علومها  وم�صّنٍف يف  العربّية  �صواهد  من  م�صموٍع  �صخٍم 

الّنحويني وت�صنيفاتهم، القائمة على نظرتهم ملاهّية املفردات وخ�صائ�صها الّتف�صيلّية، كما 

حيحة، وعلى عدم  اعرت�ص على تاهلهم ل�صّم بع�ص املفردات والأنواع يف حقولها ال�صّ

عليه  وء  ال�صّ ت�صليط  �صنحاول  ما  الّنحوّي، وهذا  الّدر�ص  يتطّلبها  الّتق�صيم  من  اأنواٍع  ذكر 

ل  يف هذا املطلب، وقد اقت�صت طبيعة البحث اأن يكون على عدد من املحاور التي نف�صِّ

احلديث عنها فيما يلي:

 :
(((

املحور االأول: اعتا�شه على ماهّية الكلمات

فقد  العرتا�ص؛  مواطن  وتنّوعت  الكلمات،  بع�ص  ماهّية  على  مالك  ابن  اعرت�ص 

اعرت�ص على ما ذكره الّنحويون عن الكلمة جمّردًة من الرّتكيب اأو الأ�صلوب، كما اعرت�ص 

عليهم يف ت�رضيحهم مباهّية بع�ص الكلمات عند الرّتكيب، وكذا اعرت�ص على ما قّرروه من 

ماهّيتها يف بع�ص الأ�صاليب امل�صموعة.

- »اإذا« الفجائيّة بني احلرفيّة واال�سميّة: 

تعد هذه امل�صاألة من اأ�صهر م�صائل العرتا�ص القدمية، والتي اأدىل فيها ابن مالك بدلوه، 

وليكاد يخلو موؤلٌَّف -اأُلَِّف َبعَده واأراد ا�صتيفاء احلديث يف امل�صاألة-من راأيه؛ لكونه نا�رض 

))) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/75، 23)، 40)، 44)، 45)، 200، 253، )37، 34/2، 35، 44، 94)، 4)2، 220، 

239، )24، 308، 5/3، 9، 2)، 23، 26، )3، 32، 73)، 75)، 204، 6)3، 408، 2)4. و�رضح الكافية ال�صافية 820، 877، )93، 

 .(643 ،(622 ،(423 ،(078 ،959
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 القائلني بظرفّيتها، 
(((

راأي القّلة وب�صط ال�صتدلل، فقد اعرت�ص ابن مالك على راأي اجلمهور

الزّجاجي واأبي  املرّبد وال�ّصريايف ظرف مكاٍن، وعند  ل يف ذلك قائاًل: »وهي عند  وف�صّ

 .
(3(

، ثّم اأورد ن�صَّ الكتاب
(2(

علي ال�ّصلوبني ظرف زماٍن حا�رٍض، وهو ظاهر قول �صيبويه«

وقد ف�صل يف راأي اجلمهور، ثم اأبان عن راأيه اإذ قال: »وروي عن الأخف�ص اأنها حرٌف 

وهو   ،
(5(

الكوفيني اإىل  الّراأي  هذا  وُين�صب   ،
(4(

عندي« حيح  ال�صّ وهو  املفاجاأة؛  على  دالٌّ 

. وقد انت�رض ابن مالك لهذا 
(7(

، واأحد قويّل اأبي علي ال�ّصلوبني
(6(

ظاهـر كالم ابن ال�ّصجري

الّراأي، وب�صــط ال�صتدلل على �صّحته فقال: »ويدّل على �صّحته ثمانية اأوجٍه؛ اأحدها: 

الأ�صماء والأفعال.  اأّنها كلمٌة تدّل على معنًى يف غريها، غري �صاحلٍة ل�صيٍء من عالمات 

كـ»لكن«  احلروف  يف  اإل  يوجد  ل  وذلك  جملتني،  بني  اإل  تقع  ل  كلمٌة  اأّنهــا  الّثاين: 

عالمـات  انتفاء  مع  ابتدائّيٌة  جملٌة  اإل  يليها  ل  كلمٌة  اأّنها  الّثالث:  البتدائّية.  و»حتى« 

الأفعال؛ ول يكــون ذلك اإل يف احلروف. الّرابع: اأّنها لو كانت ظرفًا مل يختلف من حكم 

بظرفّيتها يف كونها مكانّيٍة اأو زمانّيٍة؛ اإذ لي�ص يف الّظروف ما هو كذلك. اخلام�ص: اأّنها لو 

كانت ظرفًا مل تربط بني جملة ال�رّضط واجلزاء يف نحو {     

          } ]الروم: من الآية 36[ اإذ ل تكون كذلك اإل حرفًا. ال�ّصاد�ص: اأّنها لو كانت ظرفًا 

فالواجب اقرتانها بالفاء اإذا �صّدر بها جواب ال�رّضط؛ فاإّن ذلك لزٌم لكّل ظرٍف �صّدر به 

اجلواب نحو: اإن تقم فحينئٍذ اأقوم، فاإن مل تقم فعند مقامك اأقوم. ال�ّصابع: اأّنها لو كانت 

))) وهو راأي �صيبويه واملربد والزجاج وال�صريايف والفار�صي وابن جني وغريهم؛ على اختالف فيما بينهم يف كونها للزمان 

اأو املكان. ينظر: �رضح الر�صي )/244، والرت�صاف 2/3)4)، واجلنى 374، واملغني 49/2، والهمع 82/3). 

)2) �رضح الت�صهيل 4/2)2.

)3) ينظر: الكتاب 232/4.

)4) �رضح الت�صهيل 4/2)2.

)5) ن�صبه اإليهم: املرادي يف اجلنى الداين 375، والدماميني يف تعليق الفرائد 73/5)، وال�صيوطي يف الهمع 82/3).

)6) ينظر: الأمايل ال�صجرية 84/2.

)7) ينظر: الرت�صاف 3/3)4)، واجلنى 375.

1-E3trad_Nahwi.indd   78 15/3/11   2:36 PM



79

ظرفًا لأغنت عن خرب ما بعدها، ولكث ن�صب ما بعده على احلال كما كان مع الظروف 

يف  وال�صتعمال  َجاِل�صًا،  ِب�رْضٌ  َوُهَناَك  ُمِقيمًا  َزْيٌد  ِعْنِدي  كقولك:  ظرفّيتها،  على  املجمع 

نحو: َمَرْرُت فاإَذا َزْيٌد َقائٌم بخالف ذلك. الّثامن: اأّنها لو كانت ظرفًا مل تقع بعدها »اإّن« 

ٌل ، واأمر  املك�صورة غري مقرتنٍة بالفاء كما ل تقع بعد �صائر الظروف، نحو: ِعْنِدي اأَنََّك َفا�صِ

 ]من الطويل[:
(((

»اإّن« بعد اإذا املفاجاأة بخالف ذلك كقوله

ـلـــــَهــاِزِم والَـّ ــا  ــَف ــَق ال ـــُد  ـــْب َع ـــــُه  اإنَّ اإَذا 

 .
(2(

فتعنّي العرتاف بثبوت احلرفّية وانتفاء الظرفّية«

ول �صّك يف اأّن هذه العرتا�صات مل تكن حمّل اإجماٍع من الّنحويني؛ فقد خالفه فيها 

الرّتكيز على  يعنينا هنا  اأّن ما  . غري 
(4(

قّوًة و�صعفًا بينها  فيما  اأّنها تفاوتت  ، كما 
(3(

بع�صهم

منهجّيته يف توظيف مفهوم احلدود الّنحويّة، ول�صيما حّد احلرف وال�صم والّظرف يف 

 .
(5(

توهني راأي املخالف وتقوية راأيه وبيان ماهّية الكلمة

- »مع« بني الثنائية والثاثية: 

 يف حكمهما 
(6(

ومن �صواهد هذا املحور اعرتا�صه على راأي ن�صبه اإىل اخلليل و�صيبويه

))) عجز بيت �صدره: 

�ــســيّــداً قــيــل  كــمــا  ــــداً  زي اأرى  .وكــنــت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  وهو من اأبيات الكتاب املجهولة القائل. ينظر: الكتاب 44/3)، وجواهر الأدب 435، وتخلي�ص ال�صواهد 348، واخلزانة 

 .287/(0

)2) �رضح الت�صهيل 4/2)2 5)2. 

)3) قال املرادي يف اجلنى 375: »وا�صتدل على �صحته بثمانية اأوجه، ذكرتها والعرتا�ص على بع�صها يف غري هذا الكتاب«، 

ورمبا كان اعرتا�صه يف �رضحه للت�صهيل )املخطوط). 

)4) ينظر: تعليق الفرائد 74/5).

)5) تنظر امل�صاألة مف�صلة يف: املقت�صب 57/2، وللمحقق فيه كالم نفي�ص يف ا�صتق�صاء راأي املربد الذي اختلف النقل عنه 

يف امل�صاألة. و�رضح املف�صل 25/3)، و�رضح الر�صي )/243، والرت�صاف 2/3)4)، واجلنى 374، واملغني 48/2، وامل�صاعد 

)/0)5، والهمع 82/3/3).

)6) ذكر اخلليل »مع« يف باب الثنائي، وتنظري �صيبويه لـ»اإذ« و»مع« جعل الّنحاة فيما بعد يقررون اأن »مع« عندهما =
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الإفراد والإ�صافة  ثنائّيٌة حال  اإعراٍب، فهي  فالفتحة عندهما فتحة  املفردة،  بثنائّية »معًا« 

كـ»يد« و»دم« حمذوفة الالم دائمًا. اأّما ابن مالك فرياها كفتحة تاء »فتى«، قال: »فيكون 

يون�ص  اإىل  الّراأي  . ون�صب هذا 
(((

حيح« ال�صّ الإفراد... وهو  قد جرب ونق�ص حني  ال�صم 

، ثّم ا�صتدّل عليه باأّن القول بالّثنائّية ي�صتلزم الّرفع اإن وقعت موقع اخلرب �صاأنها 
(2(

والأخف�ص

يف ذلك �صاأن: »هم يٌد واحدٌة«، وواقع ال�صتعمال بخالفه فقال: »لأّنهم يقولون الّزيدون 

معًا والعمرون معًا، فيوقعون »معًا« موقع رفٍع كما ترفع الأ�صماء املق�صورة كقولهم: »هو 

، وا�صتدّل على ذلك 
(3(

فتًى« و»هم عدًى«، ولو كان باقيًا على الّنق�ص لقيل الّزيدان مٌع«

 ]من الطويل[: 
(4(

ب�صاهدين �صعريني، وهما قول جندل بن عمرو

َمعاً ــــا  ــــواوؤُنَ َواأَْه َحــــْرٍب  بَــنــي  ــوا  ــُق ــي ــِباأِف تُــَقــ�ــسَّ مل  ــٌة  ــول ــسُ ــْو� َم ــــا  َواأَْرَحــــاُمــــنَ

 ]من الطويل[: 
(5(

وقول ال�صّمة الق�صريي

بَــاَعــَدْت ــَك  ــسُ ــ� ــْف َونَ ــا  َريَـّ اإىل  ــَت  ــْن ــنَ َمعاَح ــا  ــَم ــاُك ــبَ ــْع ــسَ َو� ــــا  َريَّ ـــْن  ِم ــــــَزاَرَك  َم

ثّم عّقب برّد ما قد ينت�رض به لراأي اخلليل و�صيبويه؛ فقال: »وانت�رض للمذهب الأّول باأن 

قيل: ل ن�ّصلم باأّن »معًا« يف البيتني يف مو�صع الّرفع؛ بل هو من�صوٌب على احلال بعامٍل 

بالإجماع على  باطٌل  الّتقدير  حمذوٍف هو اخلرب، والّتقدير: واأهواوؤنا كائنٌة معًا... وهذا 

.
(6(

بطالن نظريه وهو اأن يقال: زيٌد قائمًا على تقدير زيٌد كان قائمًا«

=  ثنائية؛ اإذ ل ن�ص لأحد منهما ين�ص على هذه امل�صاألة. ينظر: »مع« يف الدر�ص النحوي )5. 

))) �رضح الت�صهيل 239/2. 

)2) ينظر: �رضح الر�صي 3/))3، والرت�صاف 458/3)، واجلنى الداين 307، و�صفاء العليل )/487. 

)3) �رضح الت�صهيل 240/2. ويكاد النحويون بعد ابن مالك ممن ذكر امل�صاألة يجمعون على اأن هذا ال�صتدلل لبن مالك 

هذا  ذكر  اخلرب،  هو  ولي�ص  عندك«  »الزيدان  نحو  الظرفية  على  يكون  اخلرب  مو�صع  يف  »معًا«  فانت�صاب  ي�صح؛  ل 

العرتا�ص: املرادي يف اجلنى 308، وابن عقيل يف امل�صاعد )/536، والدماميني يف تعليق الفرائد 247/5، والأزهري يف 

الت�رضيح 87/3)، وال�صيوطي يف الهمع نقاًل عن اأبي حيان 229/3. 

)4) ينظر: الرت�صاف 459/3)، واجلنى الداين 307، و�رضح �صواهد املغني 746/2، والدرر 43/3).

)5) ينظر: الأغاين 9/6، واحلما�صة الب�رضية 38/2)، وتعليق الفرائد 247/5.

)6) �رضح الت�صهيل 240/2.
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الإفراد  الإ�صافة والّثالثّية عند  بالّثنائّية عند  القول  اأّن  للمخالف وهو  اآخر  دليٌل  وثمة 

م�صتلزٌم ملا ل نظري له؛ »فاإّن الّثنائي املعرب اإّما منقو�ٌص يف الإفراد والإ�صافة كـ»يد«، اأو 

متّمٌم يف الإ�صافة وحدها كـ»اأب«« واأجاب ابن مالك على هذا العرتا�ص باأّن: »مقت�صى 

جزاأي  ثاين  لأّن  حالتيه؛  اإحدى  يف  الّثنائّيات  من  غرّي  ما  جرب  مظّنة  الإفراد  كون  الّدليل 

ذي الإ�صافة متّمٌم لأّولهما... فاإن جعلناه منقو�صًا يف الإ�صافة مق�صوراً يف الإفراد فعلنا 

 .
(((

مبقت�صى الّدليل و�صلكنا �صواء ال�ّصبيل«

امل�صاألة، وختم بقوله: »واأي�صًا  لتقوية راأيه يف  ابن مالك اعرتا�صات املخالف  فوّظف 

بذلك  اإذ ل يكون  الإعراب؛  بياٌن ل�صتحقاق  الّنق�ص  باأّن »معًا« غري مالزم  ففي احلكم 

مو�صوعًا مو�صع احلروف الّثنائّية، بخالف احلكم عليه بالّنق�ص يف حالتي اإفراده واإ�صافته، 

 .
(2(

فاإّنه يلزم منه ا�صتحقاق البناء ك�صائر الأ�صماء الّثنائّية دائمًا دون جابٍر«

وكما اعرت�ص ابن مالك على ماهّية الكلمات مفردًة اعرت�ص كذلك على ماهّية بع�ص 

الكلمات حال الرّتكيب، ومن ذلك: 

- نوع ما يلحق »اإيّا« يف �سمائر النّ�سب املنف�سلة: 

املنف�صل  الّن�صب  الباب اختالفهم يف �صمري  الّنحويني يف هذا  امل�صائل عند  اأ�صهر  من 

ب من امل�صمرات فيه اإ�صكاٌل، ولذلك  »اإياك« واأخواتها، قال ابن يعي�ص: »اعلم اأّن هذا ال�رضّ

. واملق�صود اختالفهم يف ماهّية »اإيّا« وما يلحق بها يف ال�صمّية 
(3(

كث اختالف العلماء فيه«

واحلرفّية، اأو الإ�صمار والّظهور والإبهام، اأو ال�صتقاق واجلمود، و�صنق�رض احلديث على 

خمالفًا  ظاهٌر  ل  �صمرٌي  »اإّيا«  اأّن  يرى  فهو  الآراء؛  من  عليه  اعرت�ص  وما  مالك،  ابن  راأي 

))) �رضح الت�صهيل 240/2 )24.

)2) امل�صدر ال�صابق. وذهب الر�صي يف �رضحه 3/))3 اإىل اأن هذا الدليل هو املرجح لراأي يون�ص والأخف�ص وابن مالك. تنظر 

امل�صاألة يف: �رضح الر�صي 3/))3، والرت�صاف 458/3)، واجلنى الداين 307، وامل�صاعد )/536، وتعليق الفرائد 246/5، 

والت�رضيح 87/3)، والهمع 228/3، وحا�صية ال�صبان 863/2.

)3) �رضح املف�صل 2/))3.
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، لكّنه خالف اجلمهور يف قوله مبا يلحق بها فقال عنها: »وهي �صمائر جمرورة 
(((

الّزجاج

. فـ»اإيّا« 
(2(

حيح« بالإ�صافة ل حروف، هذا هو مذهب اخلليل والأخف�ص واملازيّن وهو ال�صّ

باأّنها �صمائر خمالٌف ملا عليه  اإليها، واحلكم  اأي�صًا، وهو م�صاٌف  �صمرٌي والّلواحق �صمائر 

مري »اإيّا« فقط، واأّن  جمهور الّنحويني من الكوفيني والب�رضيني، ومنهم القائلون باأّن ال�صّ

 والّزخم�رضّي 
(4(

 وابن جني
(3(

اّللواحق لها حروف تكّلٍم وخطاٍب وغيبٍة، وهو قول �صيبويه

، وعلى هوؤلء اعرت�ص ابن مالك يف معر�ص اإيراده حلجج الّراأي املختار فقال 
(5(

وابن يعي�ص

، وكّل هذه 
(6(

لالأ�صل« اأوجٍه خمالفٍة  �صّتة  فيه �صالمة من  باأن: »لأّن  اختياره  ل�صّحة  معّلاًل 

الأوجه من وجهة نظر ابن مالك ترد على القول باحلرفّية؛ ومنها: اأّن الكاف يف »اإيّاك« لو 

كانت حرفًا كما هي يف »ذلك« ل�صتعملت على وجهني؛ جمّردًة من الالم وتاليًة لها، كما 

ا�صتعملت مع »ذا« و»هنا«، واأّنها لو كانت حرفًا جلاز تريدها من امليم يف اجلمع كما جاز 

تريدها مع »ذا« يف قوله تعاىل: {          } ]البقرة: من الآية 85[، 

غري اأّن اأقوى الأدلّة على راأيه ما عرّب عنه بقوله: »اإّن هذه اللواحق لو مل تكن اأ�صماء جمرورة 

 من قول العرب: اإَذا َبَلَغ 
(7(

املحّل مل يلحقها ]يخلفها[ ا�صٌم جمروٌر بالإ�صافة فيما رواه اخلليل

؛ لأّنه 
(8(

وءاِت، وهذا م�صتنٌد قوٌي ، وُروَي: فاإيَّاُه واإيَّا ال�صَّ وابِّ تَّنَي فاإيَّاُه واإيَّا ال�صَّ ُجُل ال�صِ الرَّ

اأّنها نقل العدل اإ�صارٌة اإىل  . ويف تاأكيده 
(9(

منقوٌل بنقل العدل بعبارتني �صحيحتي املعنى«

))) ينظر راأيه يف: الإن�صاف 695/2، و�رضح املف�صل 3/2)3. ون�صبه ابن ع�صفور للخليل يف �رضح اجلمل 0/2)).

)2) �رضح الت�صهيل )/45). وتنظر اآراوؤهم يف: �رض �صناعة الإعراب )/9)3، والإغفال )/76، واجلنى الداين 536. 

)3) ينظر: الكتاب 255/2. 

)4) اختاره يف �رض �صناعة الإعراب )/320؛ ون�صبه اإىل اأبي احل�صن الأخف�ص.

)5) ينظر: �رضح املف�صل 3/))3.

)6) �رضح الت�صهيل )/45). 

)7) ينظر: الكتاب )/279.

الكاف  لكانت  ال�ّصواّب)  )واإيا  قولهم:  »لول  قال:  اأنه  عثمان  اأبي  عن  »وحكي   :80/( الإغفال  يف  الفار�صي  قال   (8(

للمخاطبة؛ كالتي يف »ذلك««. وقد حكم اجلمهور على مثل هذا النقل بالقلة وال�صذوذ. ينظر: �رض �صناعة الإعراب 

)/)32، والتذييل والتكميل 208/2. 

)9) �رضح الت�صهيل )/46). ويف اإ�صارة ابن مالك اإىل �صند الرواية رد على من طعن يف اإ�صنادها. 
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 .
(((

رف�صه م�صاألة الّطعن يف الّرواية التي قال بها بع�ص ال�ّصابقني

ومل يغفل ابن مالك الإ�صارة اإىل ما �صّعف به بع�ص ال�ّصابقني راأي اخلليل املختار؛ فقال: 

اأّن  اأّولهما:  ؛ 
(2(

وجهني« من  ممتنعٌة  وهي  »اإيّا«  اإ�صافة  اإىل  موؤّديٌة  الوجوه  هذه  قيل  »فاإن 

ق�صد الإ�صافة الّتخفيف اأو الّتخ�صي�ص، وكالهما ممتنٌع يف »اإيّا«؛ لأّن الّتخفيف خم�صو�ٌص 

اأعرف  وهو  �صمرٌي،  فـ»اإّيا«  اإليه،  حاجة  ل  والّتخ�صي�ص  الفعل،  عمل  العاملة  بالأ�صماء 

 .
(3(

املعارف. والّثاين: اأّن »اإّيا« لو كان م�صافًا لكان من اإ�صافة ال�ّصيء اإىل نف�صه وهي ممتنعٌة

ورّد ابن مالك الوجه الأّول باأّن الإ�صافة يف »اإيّا« للّتخ�صي�ص، وهي اإ�صافٌة غري ممتنعٍة يف 

فة، وقد وردت يف بع�ص الّن�صو�ص  املعارف؛ اإذ يزداد املعرفة بها و�صوحًا كما يزداد بال�صّ

 ]من الوافر[:
(4(

يف املعرفة الذي ل ا�صرتاك فيه نحو »مكة« يف قول ورقة بن نوفل

ــَريــ�ــٌض ُق ـــْت  ـــِرَه ــــِذي َك ـــاً يف ال ـــوَج ــاًَولُ ــج ــي ــِج ــِتــَهــا َع ــــْت مبــكَّ َولَـــــــْو َعــــجَّ

فاإ�صـافة الّتخ�صيـ�ص ملا فيه ا�صرتاٌك اأوىل باجلواز. واأّما العرتا�ص باأّن هذا الّراأي مف�ٍص 

اإىل اإ�صافة ال�ّصيء اإىل نف�صـه وهـي ممتنعٌة؛ فقد قال ابن مالك: »واأّما اإلزامهم باإ�صافته اأي�صًا 

 .
(5(

ُه، واأ�صباه ذلك« اإ�صافة ال�ّصيء اإىل نف�صه فنلتزمها معتذرين عنها يف نحو: َجاَء َزْيٌد َنْف�صُ

اجلمهور،  راأي  رّد  اإىل  والإ�صارة  امل�صاألة  يف  راأيه  بذكر  اكتفى  مالك  ابن  اأّن  ونلحظ 

و�صبههم على الّراأي املختار، ومل يتعّر�ص اإىل باقي الآراء يف امل�صاألة والتي بلغت ما يقرب 

 .
(6(

من ع�رضة اأقواٍل

))) منهم: الأنباري يف الإن�صاف 697/2.

)2) �رضح الت�صهيل )/46). 

)3) �رضح الت�صهيل )/46).

)4) ينظر: العني )/67، مقايي�ص اللغة 28/4.

التذييل والتكميل  ينظر:  بالتف�صيل.  الأدلة والردود وردها  اأبـو حيـان مع تلك  الت�صـهيل )/47). وقـد وقـف  �صـرح   (5(

 .2(4-205/2

)6) تنظر امل�صاألة مف�صلة يف: الإغفال )/73، و�رض �صناعة الإعراب )/9)3، والإن�صاف 695/2، و�رضح املف�صل 2/))3، و�رضح 

اجلمل 0/2))، والتذييل والتكميل 204/2، واجلنى الداين 536، والت�رضيح )/325. 
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ولأهمّية ال�ّصياق يف ترجيح ما اْخُتِلَف فيه من ماهّية بع�ص املفردات اعرت�ص ابن مالك 

الإعرابي،  الكلمة  موقع  على  اعتماداً  الّنظمّية  �صياقاتها  يف  الكلمات  بع�ص  ماهّية  على 

وعالقتها بالعوامل الّلفظّية وا�صتعمالت العرب لها يف الرّتكيب؛ ومن ذلك:

- ماهيّة »ما« بعد »نعم« و»بئ�ض«: 

تعد هذه امل�صاألة من اأبرز امل�صائل التي تعّددت فيها الآراء وت�صّعبت؛ ففي جمال احلكم 

 يف ماهّيتها من حيث الّتعريف والّتنكري واأثر ذلك على 
(((

عليها بال�صمّية اختلف الّنحويون

املوقع الإعرابي. 

ويف خ�صـم تعّدد الآراء يف امل�صاألة نقف عند اعرتا�ص ابن مالك القائل باأّن »ما« يف 

نحـو قولـه تعـاىل: {         } ]البقـرة: مـن الآيـة )27[ وقولــه تعاىل: 

لة، وعليه  } ]البقرة: من الآية 90[ معرفٌة تاّمٌة غري مفتقرٍة اإىل ال�صّ    }

ا  فهي فاعل »نعم« و»بئ�ص« لقيامها مقام ذي الألف والالم، والّتقدير يف قوله تعاىل َفِنِعمَّ

 .
(2(

يُء ِهَي ِهَي: فِنْعَم ال�صَّ

وخالـف بذلك كثرياً من الّنحويني؛ لكّنه اعـرت�ص بالّتف�صـيل علـى اأحـد الآراء املتعّددة 

 والّزخم�رضّي فقال: »ولي�صت ]ما[ بنكرٍة 
ّ
يف هذه امل�صاألة، وقد ن�صبه اإىل اأبي علي الّفار�صي

هـذا  يف  الّتمـييز  يجـيزان  فهمـا  ؛ 
(3(

قوليـه« اأحـد  يف   
ّ
والفار�صي للّزخم�رضّي  خــالفًا  ممّيزٍة 

الباب بـ»ما« لكونهـا نكرًة تاّمًة تعرب متييزاً لفاعل »نعم« امل�صمر، فالّتقدير يف قوله تعاىل: 

 .
(4(

{     }: فنعم �صيئًا اإبداوؤها

))) فاإنه اإن وليها فعل فللنحويني فيها ع�رضة اأقوال، واإن وليها ا�صم ففيها ثالثة اأقوال. ينظر: الرت�صاف 2043/4، وامل�صاعد 

.(27/2

)2) ينظر: �رضح الت�صهيل 9/3ـ3)، و�رضح عمدة احلافظ 2/ 782ـ786.

)3) الت�صهيل 26).

)4) وهو اأي�صًا راأي الأخف�ص، تنظر اأقوالهم يف: معاين القراآن )/322، والبغداديات 258ـ 259، واملف�صل )35، والك�صاف 

)/343. وقال ابن ه�صام يف املغني 8/4: »واأكثهم ل يثبت جميء ما معرفة تامة«.
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وابتداأ ابن مالك اعرتا�صه على هذا الّراأي بتاأكيد موافقته ل�صيبويه والك�صائي، نافيًا اأْن 

 والّزخم�رضّي: »ورمّبا اعتقد من 
ّ
ُين�صب اإىل �صيبويه غري ذلك؛ فقال بعد عر�صه راأي الفار�صي

تاٌم  ا�صٌم  اأّن »ما«  اأّن هذا هو مذهب �صيبويه، وذلك باطٌل؛ بل مذهب �صيبويه  ل يعرف 

، ثّم اأّكد هذه الّن�صبة 
(((

مكّنًى به عن ا�صٍم معّرٍف بالألف والالم اجلن�صّية مقّدٍر ح�صب املعنى«

مبا ذكره �رّضاح الكتاب كال�ّصريايف وابن خروٍف عن �صيبويه اإذ اإّنه مل يذكر ذلك �رضاحًة؛ 

َنَع؛ اأي:  �صْ
بل فهم من قوله: »ونظري جعلهم »ما« وحدها ا�صمًا قول العرب: اإينِّ ممَّا اأَْن اأَ

ا؛ اأي: ِنْعَم  لُتُه َغ�ْصاًل ِنِعمَّ َنَع ، فجعل »ما« وحدها ا�صمًا، ومثل ذلك: َغ�صَ ِمَن الأْمِر اأْن اأ�صْ

، فقّدر »ما« بـ»الأمر« و»الغ�صل« ومل يقّدرها بـ»اأمٍر« ول »غ�صٍل«؛ فعلم اأّنها 
(2(

الَغ�ْصُل«

 .
(3(

عنده معرفٌة، ثم ذكر ابن مالك َنْقَل الفراء عن الك�صائي

وتدر الإ�صارة اإىل اأّن ابن مالك قد حكى اخلالف ال�صابق يف الكافية ال�ّصافية، واختار 

 :
(4(

تنكري »ما« ون�صبها على الّتمييز، فقال

َما ِنْعَم  يف  »مــا«  التَّْمييِز  َعلى  ْب  ــىوانْ�سِ ـــــهــم َنَ ْفــــَع بـَـْعــ�ــسُ ــا َوالــــرَّ ــَم ـــ ــ�ــسَ ــْئ َوِب

ــَف َمــع ــِري ــْع ـــ ــتَّ ـــــى ال َع ـــــيــبَــويْــه وادَّ ـــَــع ِلــ�ــسِ ــب ــــِد اتَّ َق ـــراً  ــــ ـــاِه مَتـَــــامِ  »َمـــــا« َوَظ

:
(5(

وَعَلى َهَذا �َصاَر اأي�صًا يف الألِفيَِّة َفَقاَل

ـــَل َفـــــــاِعـــُل ـــيــــ ـــٌز وِق ـــيِّ ــــ ــُلَو»َمـــــــــا« ُمَ ــَم َمــا يَــُقــوُل الــَفــا�ــسِ ــْع ـِ ــ يف نَــْحــِو: ن

غري اأّنه قد عدل عن هذا الّراأي يف الّت�صهيل و�رضحه، وكذا يف �رضح عمدة احلافظ؛ بل 

يظهر اأّن ابن مالك قد اطماأّن اإىل اختياره الّتعريف والّرفع على الفاعلّية، بدللة ما ختم به 

))) �رضح الت�صهيل 2/3). وينظر: �رضح عمدة احلافظ 783/2.

)2) الكتاب )/73.

)3) ينظر: �رضح الت�صهيل 2/3)، و�رضح الكافية ال�صافية 2/))))ـ3))).

)4) �رضح الكافية ال�صافية 04/2))ـ05)).

)5) الألفية ]489[. 
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عر�ص امل�صاألة يف امل�صّنفني ال�ّصابقني من اأدلٍّة ثالثٍة تعّزز راأيه املختار وتقّويه؛ فقال: »ويقّوي 

ا، والّنكرة الّتالية  ْلُتُه َغ�ْصاًل ِنِعمَّ تعريف »ما« بعد »نعم« كثة القت�صار عليها يف نحو: َغ�صَ

 :
(((

»ِنْعَم« ل يقت�رض عليها اإل يف الّنادر من القول، كقول الّراجز

ـــَرْه ـــوَم َع ـــــَي يل يف  َوْه ــى  ِعــْر�ــسِ ـــوُل  ـــُق تَ

املـَــــــَرْه ــَض  ــ� ــْئ ِب ــي  ــن ـــ اإنَّ َو  امــــــْـــَراأً  ــَض  ــ� ــْئ ِب

ويقّوي اأي�صًا فاعلّية »ما« املذكورة واأّنها لي�صت متييزاً اأّن الّتمييز اإمّنا يجاء به لتعيني جن�ص 

املمّيز، و»ما« املذكورة م�صاويٌة للم�صمر يف الإبهام فال تكون متييزاً. ويقّوي تعريف »ما« 

َنَع كونها جمرورة بحرٍف خمرٍب به، وما كان كذلك فال يكون بال�صتقراء  �صْ
يف نحو: ممَّا اأَْن اأَ

اأو نكرًة مو�صوفًة، و»ما« املذكورة غري نكرٍة مو�صوفٍة، فيتعنّي كونها معرفًة،  اإل معرفًة 

 .
(2(

واإل لزم ثبوت ما ل نظري له«

عف يف اأبرز  وُيْلَحـُظ اأّن ابـن مـالك -وهـو يقّوي ر اأيه املختار- ي�صتح�رض نقاط ال�صّ

يختار  اأّنه  مالحظة  مع  الّراأي،  قّوة  على  دلياًل  الآراء  مقارنة  من  فيّتخذ  املخالفة؛  الآراء 

امل�صاألتني  يف  جلّيًا  يظهر  ما  وهذا  واأ�صهرها،  تعّددت-اأبرزها  -اإن  املخالفة  الأقوال  من 

الأخريتني. 

والرّتكيب؛  الب�صاطة  الكلمات يف  ماهّية  اعرتا�صه على  املحور  بهذا  اإحلاقه  ومّما ميكن 

فنجد اأّنه قد اعرت�ص على بع�ص الأحكام املتعّلقة برتكيب بع�ص املفردات؛ فقال بب�صاطتها 

ا�صتناداً على قاعدته العاّمة التي ل تنفّك عن م�صائل هذا اجلانب من العرتا�ص؛ وهي اأّن: 

الأ�صل عدم الرّتكيب؛ ومن ذلك اعرتا�صه على الفّراء يف قوله باأّن حرف ال�صتثناء »اإل« 

))) ينظر: �رضح ابن عقيل بحا�صية اخل�رضي 00/2)، واملقا�صد النحوية 97/3. 

املف�صل  امل�صاألة يف: �رضح  املف�صلة يف  الأقوال  وتنظر  784/2ـ 785.  احلافظ  وينظر: �رضح عمدة   .(3/3 الت�صهيل  )2) �رضح 

ال�صبان  بحا�صية  الأ�صموين  و�رضح   ،4(3/3 والت�رضيح   ،(26/2 وامل�صاعد   ،7/4 واملغني   ،2043/4 والرت�صاف   ،398/4

997/3، ودرا�صات لأ�صلوب القراآن الكرمي 0)/359. 
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، وعلى اخلليل يف قوله برتكيب »لن« من »ل« و»اأن« 
(((

مرّكٌب من »ل« و»اإن« املخّففة

.
(2(

الّنا�صبة

- تركيب »ُمْذ« و»ُمْنُذ«: 

باأّن »ُمْذ« و»ُمْنُذ« مرّكبتان من  امل�صائل اعرتا�صه على الكوفيني يف قولهم  ومن هذه 

 .
(3(

حرف اجلر »ِمْن« ومن »ُذو« الطائّية

، قال: »وروى 
(4(

ودليلهم -كما ذكر ابن مالك- رواية الك�رض يف امليم: »ِمْذ« و»ِمْنُذ«

الكوفيون »ِمْذ« و»ِمْنُذ« بك�رض امليم، وجعلوا ذلك حّجًة على تركيبها من »ِمْن« و»ُذو« 

 .
(6(

، وهذا هو راأي الفراء ولبع�ص الكوفيني قوٌل اآخر يف الرّتكيب
(5(

الطائّية«

اأّن قولهم ل  الّراأي؛ وهو  وقد اكتفى ابن مالك بوجٍه واحٍد من العرتا�ص على هذا 

ل بع�ص  ، وقد ف�صّ
(7(

دليل عليه فقال عن راأيهم: »ول حّجة فيه؛ لأّن الأ�صل عدم الرّتكيب«

 .
(8(

الّنحويني يف ذكر اأدّلة الكوفيني ورّدها بالتَّف�صيل

والفرعّية  الأ�صالة  اأحكام  بع�ص  على  اعرتا�صه  املحور  هذا  العرتا�ص يف  �صور  ومن 

الفعل  ا�صتقاق  يف  املدر�صتني  بني  امل�صهور  اخلالف  ومنها  الّنحويني؛  كتب  يف  امل�صهورة 

))) ينظر: �رضح الت�صهيل 279/2.

)2) ينظر: الت�صهيل 229.

)3) قال الأزهري يف تهذيب اللغة 2)/39): »»ذو« مبعنى »الذي« لغة طيء«، وقال اأبو �صامة يف اإبراز املعاين 648/2: »»ذو« 

مبعنى »الذي« كقول الطائي: وبئري ذو حفرت وذو طويت«.

)4) وهي لغة بني �صليم. ينظر: �رضح الر�صي 289/3، واجلنى الداين )50. 

)5) �رضح الت�صهيل 8/2)2. 

اأبو حيان يف  قال  506/4ـ507.  املف�صل  و�رضح   ،382/( الإن�صاف  ينظر:  و»اإذ«؛  »من«  من  مركبة  اإنها  بع�صهم:  قال   (6(

الرت�صاف 5/3)4): »وهذان املذهبان �صخيفان، واأ�صخف منهما ما ذهب اإليه حممد بن م�صعود الغزين: اأنها مركبة من 

»من« و»ذا« ا�صم الإ�صارة«.

)7) �رضح الت�صهيل 8/2)2. 

)8) تنظر امل�صاألة يف: الإن�صاف )/382، و�رضح املف�صل 506/4، و�رضح الر�صي 290/3، والهمع 3/)22. 
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. وله يف هذه امل�صاألة كالٌم 
(((

وامل�صدر واأّيهما اأ�صل لالآخر؟ وقد وافق ابن مالك الب�رضيني

مل يغفله املتاأّخرون؛ اإذ اإّنه اأقام احلجج والرباهني وب�صط الأدلّة والعرتا�صات. لكّنه خالف 

الب�رضيني ووافق الكوفيني يف �صاهٍد اآخر من م�صائل هذا اجلانب؛ وهو يف م�صاألة: 

- »ال�ّسني« و»�سوف« بني االأ�سالة والفرعيّة: 

الّزمان،  يف  الّتنفي�ص  »ومعناهما  لال�صتقبال،  مو�صوعان  حرفان  و»�صوف«  »ال�صني« 

 .
(2(

فاإذا دخال على فعٍل م�صارٍع خّل�صاه لال�صتقبال، واأزال عنه ال�ّصياع الذي كان فيه«

اأّما   ،
(4(

 حرٌف م�صتقلٌّ مثل »�صوف«، ول يعرفون غريهما
(3(

و»ال�ّصني« عند الب�رضيني

»�َصْو«  هي:   
(6(

لغاٍت فيها  وحكوا  »�صوف«،  من  مقتطعٌة  اأّنها  اإىل  فذهبوا   
(5(

الكوفيون

« بحذف الفاء وقلب الواو ياًء مبالغًة يف 
ْ
بحذف الفاء، و»�َصَف« بحذف الو�صط، و»�َصي

 اأَْفَعُل؛ وهي 
ْ
الّتخفيف، قال ابن مالك: »وجاء عن العرب: �َصْف اأَْفَعُل، و�َصْو اأَْفَعُل، و�َصي

 .
(7(

اأغربهّن، حكاها �صاحب املحكم«

اأ�صٌل  اأّن »ال�ّصني«  الب�رضيني: »وزعموا  ابن مالك الكوفيني فقال عن راأي  وقد وافق 

الّتوكيد  نون  من  اخلفيفة  الّتوكيد  كنون  منها  ولكّنها  »�صوف«،  عن  مفّرعٍة  غري  براأ�صها 

. وقد ا�صتدل لراأيه ورد حجج 
(8(

الّثقيلة، وهذا عندي تكّلٌف ودعوى جمّردٌة عن الّدليل«

املانعني؛ ومن اأدلّته: 

))) ينظر: �رضح الت�صهيل 78/2)، و�رضح الكافية ال�صافية 653/2.

)2) �رضح املف�صل 95/5. 

)3) ينظر: الإن�صاف 646/2، واجلنى الداين 59.

)4) ينظر: التذييل والتكميل )/98، وتعليق الفرائد )/05).

)5) ينظر: الإن�صاف 646/2، ور�صف املباين 460، واجلنى الداين 59 ـ60، واملغني 2/)34.

)6) ينظر: جمال�ص ثعلب )/5)3، و�رضح املف�صل 95/5، والتذييل والتكميل )/98، وامل�صاعد )/5). 

)7) �رضح الت�صهيل )/25. وينظر: املحكم 7/8)6.

)8) �رضح الت�صهيل )/25.
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الّنون  باأ�صالة  باأ�صالة »ال�ّصني« و»�صوف« هو قولهم  القول  اأّوًل:  اإّن ما حملهم على 

الّثقيلة واخلفيفة؛ ملا يف املحمولني من عّلة اختالف الّدللة بني الأ�صلني؛ فالّنون 

فُعدَّ  تنفي�صًا من »ال�ّصني«  اأكث  اأّن »�صوف«  التاأكيد من اخلفيفة كما  اأ�صّد  الّثقيلة 

الّثقيلة واخلفيفة  الّنونني  اأ�صالة  باأن  اأ�صاًل. ورّد ابن مالك هذا القول  كٌل منهما 

، وعر�ص عدداً من 
(((

مرجعها »اأّنا راأينا اخلفيفة تنفرد مبعاملٍة ل تعامل بها الّثقيلة«

حالٍت تفرّدت بها اخلفيفة عن الّثقيلة كاحلذف عند التقاء ال�صاكنني، والوقوف 

الّثقيلة  من  فرٌع  اخلفيفة  باأّن  فيها  لو حكم  الفتح، وهي حالت  بعد  األفًا  عليها 

ل  »�صوف«  فرع  »ال�ّصني«  باأّن  »والقول  قال:  ثم   ،
(2(

حمذوٍر اإىل  ذلك  لأف�صى 

.
(3(

يف�صي اإىل مثل ذلك فوجب قبوله والّتم�ّصك به لأّنه اأبعد من الّتكّلف«

فروع  اأثبتها  من  عند   »
ْ
و»�َصي و»�َصْو«  »�َصْف«  اأّن  على  اأجمعنا  »فقد  ثانيًاً:  قوله: 

 ،
(4(

�ٍص مردوٌد« »�صوف«، فلتكن »ال�ّصني« اأي�صًا فرعها؛ لأّن الّتخ�صي�ص دون خم�صّ

 .
(5(

ول ياأخذ بع�ص الب�رضيني بهذا الدليل لأنهم اأنكروا هذه الّلغات

ثالثًا:  �َصّبه احلذف يف »�صوف« مبا هو جممٌع عليه من حذٍف يف ا�صتعمالت العرب؛ 

فقال: »ويكون هذا الّت�رّضف باحلذف �صبيهًا مبا فعل بـ»اأمين اهلل« يف الق�صم حني 

قيل: اأمُي اهلل، واأَُم اهلل، وُمُن اهلل، وُم اهلل، وقريبًا من قولهم يف »حا�صى«: َحا�َص، 

 .
(6(

ْه واإِْف« ا، ويف»اأُفَّى«: اأُفَّ وَح�صَ

))) �رضح الت�صهيل )/25.

)2) ذكر اأبو حيان يف التذييل )/99ـ00): اأنه ل دليل يف هذا؛ لأنه ميكننا القول اإنَّ »اإْن« اخلفيفة فرع من الثقيلة، مع قولنا 

القول  الت�صديد، ومل مينع ذلك من  اأحكام ل تكون حال  باأحكام دونها، ومثلها »اأن« و»كاأن«؛ لهما  باأنها تخت�ص 

بفرعيتهما عن امل�صددة. 

)3) �رضح الت�صهيل )/26.

)4) �رضح الت�صهيل )/26.

)5) قال الأنباري يف الإن�صاف 647/2: »هذه رواية تفرد بها بع�ص الكوفيني فال يكون فيها حجة«.

)6) �رضح الت�صهيل )/26. وُردَّ مثل هذا ال�صتدلل باأن احلذف يف احلرف قليل على غري القيا�ص؛ لأنه لي�ص اأ�صاًل يف نف�صه 

فال يت�رضف فيه ت�رضف الأ�صماء. ينظر: الإن�صاف 647/2، ور�صف املباين )46.

1-E3trad_Nahwi.indd   89 15/3/11   2:36 PM



90

ومن اإجابته على حجج املانعني: 

اأقرب  وهما  و»�َصْو«،  »�َصْف«  من  ا�صتعماًل  اأكث  »ال�ّصني«  اإّن  بع�صهم:  اأّوًل:  قول 

نِي«  »ال�صِّ بفرعّية  والقول  احلذف،  مقدار  اإىل  بالنظر  »ال�ّصني«  من  لـ»�َصوَف« 

الفرع  ا�صتعمال  من  اأكث  الأبعد  الفرع  ا�صتعمال  يقت�صي  و»�َصْو«  و»�َصْف« 

الأقرب. قال ابن مالك: »هذا تعليٌل �صعيٌف؛ لأّن من الفروع ما يفوق الأ�صل 

اأكث  وهما  و»َبِئ�َص«،  »َنِعَم«  َفْرَعا  فاإنَُّهَما  و»بِئ�َص«  كـ»ِنْعَم  ال�صتعمال،  بكثة 

ا�صتعماًل... واأمثلة ذلك كثريٌة. واإذا جاز اأن يفوق فرٌع اأ�صاًل بكثة ال�صتعمال 

 .
(((

فاأن يفوق فرٌع فرعًا اأوىل«

الكلمتني غري م�صتويٍة؛  الّدللة يف  باأّن  اأ�صهرها- قولهم  املانعني -وهو  اأدلّة  ثانيًاً:  من 

فاإّن »�صوف« اأ�صّد تراخيًا يف ال�صتقبال من »ال�ّصني«، »فلّما اختلفا يف الّدللة دّل 

. وردَّ 
(2(

على اأّن كّل واحٍد منهما حرٌف م�صتقلٌّ بنف�صه، غري ماأخوٍذ من �صاحبه«

ابن مالك بقوله: »وهذه دعوى مردودٌة بالقيا�ص وال�ّصماع؛ فالقيا�ص اأّن املا�صي 

 دون تعّر�ٍص لقرب 
ّ
اإل مطلق امل�صي به  وامل�صتقبل متقابالن، واملا�صي ل يق�صد 

... واأّما ال�ّصماع فاإّن العرب 
(3(

الّزمن وبعده، فجرى املتقابالن على �َصَنٍ واحٍد

عرّبت ب�صيفعل و�صوف يفعل عن املعنى الواحد الواقع يف وقٍت واحٍد، ف�صــّح 

بذلــك توافقهمــا وعــدم تخالفهمــا، فمـن ذلك قولــه َتَعاىل: {   

             } ]الن�صاء: من الآية 46)[، وقوله تعاىل: {

))) �رضح الت�صهيل )/26.

)2) الإن�صاف 647/2. وابن ه�صام يف املغني 2/)34 يقلل من هذا ال�صتدلل فقد وافق الب�رضيني يف اأ�صالة احلرفني، ووافق 

مدة  ول  للكوفيني،  خالفًا  �صوف  من  مقتطعًا  »ولي�ص  ال�صني:  عن  قال  الدللة،  يف  بت�صاويهما  القول  يف  الكوفيني 

ال�صتقبال معه اأ�صيق... خالفًا للب�رضيني«.

بالأداة  املقرتن  امل�صارع  قا�ص  الفرائد )/07) فقال: »فيه نظر؛ لأنه  تعليق  الدماميني على هذا ال�صتدلل يف  )3) اعرت�ص 

املوجبة للتخ�صي�ص على املا�صي اخلايل عنها، وهو غري �صحيح؛ فاإن املا�صي اإذا كان بدون اأداة كـ»قد« مثاًل دل على 

امل�صي املطلق، واإذا اقرتن بها دل على املا�صي القريب من احلال«، وينظر: الهمع 375/4ـ376.
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             } ]الن�صـــاء: مــن الآيـة 75)[، وقولــه تعــــاىل: 

]من   
(((

ال�صاعر َقول  ومنه  }]التكاثر:3[  {       } ]النباأ:4[، و{    

الطويل[:

ــا ــَه ــالُ َح َُف  ــيُــ�ــرصْ �ــسَ اإال  ـــٌة  ـــالَ َح ــــا  ــــُزوُلَوَم تَ ـــوَف  و�ـــسَ اأُْخــــــَرى  ـــٍة  َحـــالَ اإىل 

فهذا كّله �رضيٌح يف توافق �صيفعل و�صوف يفعل يف الّدللة على مطلق ال�صتقبال دون 

 .
(3(

؛ اإل اأّن »�صيفعل« اأخّف، فكان ا�صتعمالها اأكث«
(2(

تفاوٍت يف قرٍب وبعٍد

 :
(((

املحور الثاين: اعتا�شه على اأحكام االإحلاق

اإىل  ذكرنا  كما  تهدف  احلدود  اإّن  اإذ  الّنحوّية؛  احلدود  لتطبيقات  مبا�رضٌة  ثمرٌة  وهي 

�صّم الّنظري اإىل نظريه واإحلاقه به يف اأبواٍب وم�صاقاٍت حمّددٍة، وتناولها بالّدرا�صة وفق هذا 

املنهج. وهنا كان موطن اعرتا�ص ابن مالك؛ اإذ حكم باإخراج بع�ص املفردات والأ�صاليب 

من اأبوابها العاّمة املن�صوبة اإليها، بدعوى اأّن فيها ما يقدح يف حّد الباب فت�صّذ عن نظائرها 

فيه، وكان بيان هذا ال�ّصذوذ مبعرفة حّد الكلمة والأ�صلوب من جهٍة، وحّد الباب من جهٍة 

اأخرى هو املرتكز الذي اعتمد عليه ابن مالك يف رّده بع�ص اأحكام الإحلاق. 

، اأو اإحلاق بع�ص 
(5(

ومن اأمثلة ذلك اعرتا�صه على اإحلاق بع�ص احلروف باأدوات العطف

))) قائله: طريف بن اأبي وهب العب�صي يرثي ابنه. ينظر: �رضح ديوان احلما�صة 2/)07)، والدرر 28/5)، ومعجم �صواهد 

العربية )37. 

)2) ذكر الدماميني )/06) يف تعليق الفرائد اأنه ل حجة يف كل هذه املثل ال�صماعية؛ لأن الحتمال بح�صول تفاوت الرتاخي 

فيها وارد. وينظر: حا�صية الد�صوقي )/367. 

والتذييل   ،460 املباين  ور�صف   ،95/5 املف�صل  و�رضح   ،646/2 الإن�صاف  يف:  امل�صاألة  وتنظر  )/26ـ27.  الت�صهيل  �رضح   (3(

والتكميل )/98، واجلنى الداين 59، واملغني 2/)34، وتعليق الفرائد )/05)، وحا�صية الد�صوقي )/376.

)4) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/44، 85/2، 00)، )0)، 64)، 74)، 228، 8)3، 228/3، 229، 343، 344، 345، 

346، 347، 386. و�رضح الكافية ال�صافية 573، 226)، )23)، 388).

)5) منها: اإما، واإل، ولي�ص، واأي. ينظر: �رضح الت�صهيل 344/3 347. 
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، اأو جعل »َهاِت« و»َتَعاَل« 
(2(

، اأو ذكر »َهُن« مع الأ�صماء اخلم�صة
(((

الأفعال بباب »ظّن«

 ،
(4(

الّتنازع بباب  اإحلاق بع�صها  ، وغري ذلك. ويف الأ�صاليب اعرت�ص على 
(3(

اأفعاٍل اأ�صماء 

. و�صنعر�ص بالّتف�صيل لأبرز اعرتا�صاته على بع�ص 
(5(

اأو اأخرى باأنواٍع حمّددٍة من الإ�صافة

اأحكام الإحلاق فيما يتعّلق باملفردات والرّتاكيب.

- اإحلاق »ال�سيّما« باأدوات اال�ستثناء: 

باأدوات  »ل�صّيما«  اإحلاق  من  الّنحويني  بع�ص  اإليه  ذهب  ما  على  مالك  ابن  اعرت�ص 

ال�صتثناء؛ بحّجة اأّن ما بعدها خمالٌف ملا قبلها بالأولوّية، فاإّنك اإذا قلت: »ُهم ُكَرَماٌء ل�صيََّما 

�صت زيداً بالّزيادة عليهم فيما و�صفتهم  َزْيٌد« فاأنت قد و�صفت اجلماعة بالكرم، ثّم خ�صّ

؛ فخالف الكوفيني وبع�ص الب�رضيني كالأخف�ص 
(6(

به، قال: »وذلك عندي غري �صحيٍح«

 عندما مل يوردها يف باب ال�صتثناء، 
(8(

، واأخذ مبا ُفهم من ن�ّص �صيبويه
(7(

ّ
والزّجاج والّفار�صي

واإمّنا اأوردها يف باب »ل« الّنافية للجن�ص. 

ال�صتثناء،  باأدوات  »ل�صّيما«  اإحلاق  بعدم جواز  من �رّضح  اأّول  مالك  ابن  كان  ورمبّا 

، اإذ مل يكتف باعرتا�صه؛ بل بنيَّ وجه املخالفة وال�ّصذوذ يف »ل�صّيما«، والذي 
(9(

ودّلل عليه

))) منها: �رضب املتعلقة باملثل، وعرف، واأب�رض، واأ�صاب، و�صادف، وغادر. ينظر: �رضح الت�صهيل 85/2.

عنها  يعرب  اأخرى  موا�صع  يف  لكنه  اخلم�صة؛  الأ�صماء  اأحكام  من  لـ»هن«  اإخراج  وفيه   ،44/( الت�صهيل  �رضح  ينظر:   (2(

بـ»الأ�صماء ال�صتة«.

)3) ينظر: �رضح الكافية ال�صافية 389/3).

)4) نحو: »ما قام وقعد اإل زيٌد«. ينظر: �رضح الت�صهيل 74/2). 

)5) ومنه اعرتا�صه على الفار�صي يف اإحلاقه اإ�صافة ال�صم اإىل �صفته بالإ�صافة املح�صة. ينظر: �رضح الت�صهيل 225/3و229.. 

)6) �رضح الت�صهيل 8/2)3.

)7) ينظر راأي الأخف�ص والزجاج يف: الرت�صاف 549/3)، وامل�صاعد )/596، وراأي اأبي علي يف: البغداديات 7)3.

)8) قال يف الكتاب 286/2: »و�صاألت اخلليل رحمه اهلل عن قول العرب: ول�صّيما زيٍد، فزعم اأنه مثل قولك: ول مثل زيد، 

وما لغو«.

)9) مل اأجد فيما وقع حتت يدي من م�صادر من ف�صل بالدليل يف امل�صاألة قبل ابن مالك، وقد كان لأبي علي ال�صلوبني اإ�صارة 

يف التوطئة 309 اإىل هذا الراأي. غري اأنه مل يتجاوز م�صاألة اإخراجها من الباب وتعليل اإحلاق املخالف لها من دون اعتماد 

الدليل يف راأيه. 
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ل يّتفق مع حّد الباب وبقّية مفرداته؛ فقال: »لأّن اأ�صل اأدوات ال�صتثناء هو »اإل«، فما 

اأّن »اإل«  وقع موقعه واأغنى عنه فهو من اأدواته، وما مل يكن كذلك فلي�ص منها. ومعلوٌم 

تقع موقع »حا�صا« و»عدا« و»خال« و»لي�ص« و»ل يكون« و»غري« و»�صوى« وغري ذلك 

الباب  اأدوات  اأّن »ل�صّيما« �صّذت عن  ابن مالك  فبنّي   .
(((

به« مّما مل يختلف يف ال�صتثناء 

ومفرداته، ثّم �رضع بعد ذلك يف بيان �صذوذها عن حّد الباب ومفهومه فقال: »و»ل�صّيما« 

بخالف ذلك فال يعّد من اأدواته بل هو م�صادٌّ لها، فاإّن الذي يلي »ل�صّيما« داخٌل فيما قبله 

 
(2(

وم�صهوٌد له باأّنه اأحّق بذلك من غريه، وهذا املعنى مفهوٌم بالبديهة من قول امرئ القي�ص

]من الطويل[: 

ــُهــَمــا ِمــْن لـَـــَك  ــٍح  ــال ــسَ � ــــوٍم  يَ ُربَّ  ــِلاأال  ــُج ــْل ُج ِبـــــــَداَرِة  يـَــــوٌم  ــا  ــَم ــيَّ ــسِ � َوال 

من  الأخر  الأّيام  فيه  دخلت  فيما  جلجل«  »دارة  يوم  دخول  مراده  اأّن  يف  ترّدد  فال 

الح، واأّن له مزّيًة. وهذا �صّد امل�صتفاد بـ»اإل«. فال �صبيل اإىل اإحلاق »ل�صّيما« باأدوات  ال�صّ

. فاإّن مفهوم ال�صتثناء يقوم على مبداأ اإخراج ما بعد الأداة مما قبلها يف احلكم، 
(3(

ال�صتثناء«

وقد �صّدر الباب بحّده فقال: »وهو املخرج حتقيقًا اأو تقديراً من مذكوٍر اأو مرتوك بـ»اإل« 

.
(4(

اأو ما مبعناها ب�رضط الفائدة«

- اإحلاق »الطريق« بالّظروف القيا�سيّة: 

]من   
(5(

اأحكام الإحلاق قول �صاعدة التي دار حولها خالٌف يف  الّنحويني  من �صواهد 

))) �رضح الت�صهيل 8/2)3. 

والدرر   ،(68/2 الر�صي  و�رضح   ،(04 املف�صل  وينظر:  �صالح).  منهن  لك   ...( برواية:  ال�صدر  وفيه   .(0 الديوان  )2) يف 

83/3). وقد اأجاز اأبو علي يف البغداديات 7)3 ا�صتعمال »ل�صيما« يف غري ال�صتثناء، وجعل منه هذا ال�صاهد، وعليه 

فقد يكون هذا البيت من امل�صرتك الذي ي�صقط به الحتجاج، ويف دللة القيا�ص ما يغني. 

)3) �رضح الت�صهيل 8/2)3.

)4) منت الت�صهيل ب�رضحه 264/2. تنظر امل�صاألة يف: البغداديات 7)3، والتوطئة 309، و�رضح املف�صل 65/2، و�رضح الر�صي 

67/2)، والرت�صاف 549/3)، وامل�صاعد )/596، والهمع 3/)29. 

)5) ينظر: الكتاب )/36، والأمايل ال�صجرية 573/2، تخلي�ص ال�صواهد 503، اخلزانة 82/3، الدرر 86/3.

1-E3trad_Nahwi.indd   93 15/3/11   2:36 PM



94

الكامل[: 

ــُه ــنُ ــْت ــُل َم ــسِ ــ� ــْع ـــَكـــفِّ يَ ـــزِّ ال ـــَه ـــــْدٌن ِب ــْعــَلــُبلَ ــَق الــثَّ ــري ــطَّ ــَل ال ــسَ ــ� ــا َع ــَم ــِه َك ــي ِف

 اأو 
ّ
اأّن مّما يتعّدى اإليه الفعل الالزم ظرف املكان القيا�صي  على 

(((
فقد اأجمع الّنحويون

املبهم، اأّما »اإن كان ظرف املكان خم�صو�صًا مل يتعّد اإليه اإل كما يتعّدى اإىل »زيد« و»عمرو«، 

، كذلك ل يتعّدى اإىل اأي  اأّن الفعل الالزم ل يتعّدى اإىل مفعوٍل به اإل بحرف جرٍّ فكما 

، ويف ال�ّصاهد ال�ّصابق نلحظ تعدية الفعل 
(2(

» ظرٍف من الأمكنة خم�صو�ٍص اإل بحرف جرٍّ

الالزم »ع�صل« اإىل »الّطريق« وهو مكاٌن خمت�ٌص، ولي�ص من الّظروف القيا�صّية كما ذكر 

ذلك جمهور الّنحويني ومنهم ابن مالك. 

القيا�صـّية؛  الّظـروف  مـن  »الّطريـق«  الـذي جعـل   
(3(

الّطراوة ابن  فـي ذلـك  وخالـف 

لأّن لفظـه �صـادٌق علـى كّل مكاٍن، فـاإّن كـّل مكاٍن �صالٌح اأن يجعـل طريقًا. وقـد اعـرت�ص 

ابــن مـالك علـى هـذا احلكم فقـال عـن عّلـة الإحلاق ال�ّصـابقة: »وهـذا العتبـار فا�صـٌد؛ 

لأّن »الّطريق« ا�صٌم ملكـان مروٍر وذهاٍب، ول يطلـق علـى املكـان طريٌق ملجّرد �صـالحّيته 

اأن يكـون طريقًا، كمـا ل يطلـق عليـه بيٌت ملجّرد �صـالحّيته اأن يكـون بيتًا؛ فـ»الّطريـق« 

. فمفهوم »الّطريق« اإذن ل يّتفق مع ما 
(4(

» اإذن مكـاٌن خمت�صٌّ كما اأّن البيت مكاٌن خمت�صٌّ

الح  »ال�صّ قال:  القيا�صي حني  املكان  لظرف  تعريٍف  من  الف�صل  هذا  مالك  ابن  به  �صّدر 

اأو  اإ�صايف حم�ٍص  م�صّمًى  اأو  مقـداٍر  علـى  دّل  مـا  الأمكنـة  اأ�صـماء  مـن  القيا�صـّية  للّظرفّيـة 

انت�صب يف  الباب، واإن  ، فخرج »الّطريق« من هذا 
(5(

باّطراٍد جمرى ما هو كذلك« جاٍر 

وهـو  باملبهـم،  املخـت�ّص  ت�صـبيه  بـاب  مـن  الّظرفّية  علـى  اإّمـا  فانت�صابـه  ال�ّصابـق؛  ال�ّصاهد 

))) ينظر: الكتاب )/35، واملقت�صب 336/4، والأ�صول )/97).

)2) �رضح املف�صل )/427.

)3) ينظر: ر�صالة الإف�صاح 68. 

)4) �رضح الت�صهيل 228/2. ونقل عن ال�صلوبني قوله عن راأي ابن الطرواة: »والرد عليه تكذيبه«. 

)5) الت�صهيل 96.
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باإ�صقاط  الّتو�ّصع  اأو على املفعولّية املجازّية بعد   ،
(2(

اإىل اجلمهور  ومن�صوٌب 
(((

قـول �صيبويه

 .
(3(

حرف اجلّر؛ وهو قول ابن مالك

بالّظروف  »الّطريق«  اإحلاق  على  العرتا�ص  هذا  اأّن  امل�صاألة  ختام  يف  عليه  ينّبه  ومّما 

مبا�رضًة يف  اإليها  الالزم  تعدية  العرب  �صمع عن  التي  الّظروف  بع�ص  القيا�صّية ي�رضي على 

ْهُت الَيمَن ، على اعتبار اأّن »ال�ّصام«  اَم، اأو َتَوجَّ : َذَهْبُت ال�صَّ
(4(

اأ�صاليب م�صموعة؛ كقولهم

انت�صابها على نزع اخلاف�ص، وقد �صّوغ لذلك  اإمّنا  اليمني  الي�صار، و»اليمن« مبعنى  مبعنى 

كثة ال�صتعمال، فرّد ابن مالك اعتبار الإحلاق وف�رّض النت�صاب، فقال يف �رضح العمدة: 

َعلى  اأو  والَبْطِن  هِر  الظَّ يف  َب  ِ �رضُ والأ�صل  والَبْطَن«،  هَر  الظَّ َزيٌد  َب  ِ »�رضُ ذلك  »ونظري 

اأ�ِص والَوْجِه مل  الرَّ َب َعلى  ِ هِر والَبطِن، فحذف اجلاّر لكثة ال�صتعمال، ولو قيل: �رضُ الظَّ

 .
(5(

يجز احلذف لعدم كثة ال�صتعمال«

اأّما اعرتا�صه على بع�ص اأحكام الإحلاق يف باب الأ�صاليب والرّتاكيب فمنه:

- جعل اإ�سافة امل�سدر اإىل ما بعده اإ�سافة غري حم�سة: 

اإ�صافة امل�صدر اإىل ما بعده   الذي جعل 
(6(

اعرت�ص ابن مالك على ابن برهان العكربي

باأن  القول   273/( اللباب  العكربي يف  اإليه  ن�صب  الكافية 6/2). وقد  الر�صي يف �رضح  اإليه  ون�صبه  )/35ـ36.  الكتاب   (((

النت�صاب على نزع اخلاف�ص. 

)2) ن�صبه اإليهم اأبوحيان يف الرت�صاف 435/3).

)3) ينظر: �رضح الكافية ال�صافية 638/2، و�رضح عمدة احلافظ )/))4. وهو راأي ابن ال�رضاج والفار�صي، تنظر اآراوؤهم يف: 

الأ�صول )/)7)، والرت�صاف 438/3). 

)4) ينظر: �رضح الت�صهيل 228/2.

 694/5 واملغني   ،(438/3 والرت�صاف   ،67 الإف�صاح  ور�صالة   ،35/( الكتاب  يف:  مف�صلة  امل�صاألة  وتنظر  )/))4ـ2)4.   (5(

و203/6، وتخلي�ص ال�صواهد 505، والت�رضيح 404/2، وحا�صية ال�صبان 595/2، وحا�صية اخل�رضي )/407. 

اأفعل  اإ�صافة  فيه:  راأيته قد جعل من املح�صة مما هو خمتلف  الراأي؛ بل  لهذا  اأجد ذكراً  اللمع )/98) مل  )6) يف كتابه �رضح 

التف�صيل، واإ�صافة ال�صم اإىل �صفته. اإمنا وجدته قد قال يف باب امل�صدر )/03): »ل فرق بني �رضبت زيداً �رضبًا، وبني 

�رضبت زيداً ال�رضب؛ لأن امل�صدر جن�ص، واجلن�ص ل ثاين له، فال فرق بني تعريفه وتنكريه«. فرمبا فهم من كالمه اأن 

الإ�صافة كـ )األ) التعريف اأي�صًا ل تك�صبه تعريفًا لأن الأ�صل هو التنكري؛ بيد اأن ذكر الراأي عنه مع العلة كان    =
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للقول  اّتكاأ عليه  راأيه وما  ابن مالك  )الّلفظّية)، وقد ذكر  املح�صة  الإ�صافة غري  باب  من 

بهذا احلكم فقال: »وزعم ابن برهان اأّن اإ�صافته غري حم�صٍة؛ لأّن املجرور به مرفوع املحّل 

اِرُب  �صَ مثل:  والثَّاين  اخُلُلِق،  ُن  َح�صَ مثل:  فالأول  َعاِم،  الطَّ واأَكل  َزيٍد  كِقَياِم  من�صوبه  اأو 

خالف  الذي  برهان  ابن  راأي  هو  الإ�صافة  نوع  يف  بالو�صف  امل�صدر  فاإحلاق   .
(((

الَعْبِد«

 ل�صبب اآخر وهو اأّن امل�صدر اإمّنا عمل بالّنيابة 
(2(

فيه اإجماع الّنحويني، ووافقه ابن الّطراوة

عن الفعل، وما عمل بالّنيابة اأقوى مّما عمل بال�ّصبه وهو الو�صف، فكان الأوىل اأن تكون 

 .
(3(

اإ�صافته غري حم�صٍة فيحكم له بحكم الفعل يف عدم الّتعريف

وقد رّد ابن مالك على راأي ابن برهان �رضاحًة وعلى ابن الّطراوة �صمنًا بعّدة اأوجٍه؛ 

منها ما يتعّلق بالّنظر اإىل ما يرتّتب على هذا القول من خمالفة لالأ�صل، ومنها ما يبنّي فيه ابن 

اإليه  مالك وجه ال�ّصذوذ بني اإ�صافة امل�صدر وحّد الباب ومفرداته، فقال: »والذي ذهب 

ابن برهان �صعيٌف يف اأربعة اأوجٍه: 

اأحدها: اأّن امل�صدر امل�صاف اأكث ا�صتعماًل من غري امل�صاف، فلو جعلت اإ�صافته يف نّية 

النف�صال لزم جعل ما هو اأقّل ا�صتعماًل اأ�صاًل وهو خالف املعتاد. 

مري امل�صترت فيها؛  فة اإىل مرفوعها ومن�صوبها منويّة النف�صال بال�صّ والّثاين: اأّن اإ�صافة ال�صّ

هو  مّما  انف�صاله  فتقدير  ذلك؛  بخالف  وامل�صدر  اآخر،  باعتباٍر  انف�صالها  ينوى  اأن  فجاز 

 .
(4(

م�صاٌف اإليه ل حموج اإليه ول دليل عليه«

=  �رضيحًا عند ابن مالك فمن املمكن اأن هذا الراأي يف غري هذا املوؤلّف، مع العلم اأين مل اأجد يف بحثي فيما وقع بني يدي 

من كتب النحو �صهرة لهذا الراأي عن ابن برهان اإل بعد ابن مالك. كما هو يف: الرت�صاف 805/4)، وامل�صاعد 332/2، 

و�صفاء العليل 704/2، و�رضح الأ�صموين بحا�صية ال�صبان 826/2 وغريها!

))) �رضح الت�صهيل 228/3. 

)2) ينظر راأيه يف: الرت�صاف 805/4)، وامل�صاعد 332/2، و�صفاء العليل 704/2.

)3) ينظر تعليله يف: الهمع 272/4.

)4) �رضح الت�صهيل 228/3. 
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فة امل�صافة اإىل مرفوعها اأو من�صوبها  ثّم رّد �صبهة ابن الّطراوة فقال: »الّثالث: اأّن ال�صّ

واقعٌة موقع الفعل املفرد، وامل�صدر امل�صاف واقٌع موقع حرٍف م�صدريٍّ مو�صوٍل بالفعل، 

 .
(((

واملو�صول امل�صار اإليه حمكوٌم بتعريفه فليكن الواقع موقعه كذلك«

برهان وابن  ابن  املتاأّخرين على  الّرّد عند  اأوجه  اأ�صهر  رابٍع هو  بوجٍه  اعرتا�صه  وختم 

فة امل�صافة تعل من اأمر  الّطراوة، وهو يف جوهره فروٌق ظاهريٌّة بني امل�صدر امل�صاف وال�صّ

جمعهما حتت باٍب وحكٍم واحٍد اأمراً باطاًل؛ فذكر »اأّن امل�صدر امل�صاف اإىل معرفٍة معرفٌة؛ 

بنكرٍة،  ونعت  بتنكريه  حلكم  حم�صٍة  غري  اإ�صافته  كانت  فلو  مبعرفٍة،  اإل  ينعت  ل  ولذلك 

فة  وجلاز دخول »رّب« عليه، واأن يجمع فيه بني الألف والالم والإ�صافة كما فعل يف ال�صّ

 ]من الب�صيط[: 
(2(

امل�صافة اإىل معرفٍة نحو

.....  ..... ـــا  ـــنَ ـــِط ـــاِب َغ ُربَّ  ــــا  يَ

.
(3(

َن الَوْجِه« وَراأَيُت احَل�صَ

اأّنه  املوؤّلف-  م�صّنفات  يف  اإليه  اأ�صري  مّما  وغريها  م�صائل-  من  �صبق  فيما  يلحظ  ولعّله 

اعتمد يف مناق�صتها على ثالثة ركائز مهّمٍة؛ اأّولها: بيان حّد الباب ومفرداته، الّثانية: ذكره 

الّثالثة: رّده لها من  �صبهة الإحلاق عند من قال به، وغالبًا ما تكون وجيهًة يف ظاهرها، 

الباب ومفرداته من جهٍة  ميّيزه عن حّد  والذي  امللحق،  ال�ّصذوذ يف  بيان وجه  اأو  جهٍة، 

اأخرى وقد يجمع بينهما. 

))) امل�صدر ال�صابق. 

)2) قائله جرير. يف الديوان )/63). ومتامه: 

يَْطُلبُُكم َكـــاَن  لــو  ـــانـــاً................  ــم وِحـــْرَم ــُك ــْن ـــَدة ِم ـــاَع ـــبَ ــــى ُم الَق

وينظر: الكتاب )/427، واملقت�صب 227/3، والت�رضيح 4/3))، و�رضح �صواهد املغني لل�صيوطي 880/2.

الت�صهيل 228/3. وتنظر امل�صاألة يف: �رضح الر�صي 253/2، وامل�صاعد 332/2، والت�رضيح 08/3)، والهمع 272/4،  )3) �رضح 

و�رضح الأ�صموين بحا�صية ال�صبان 826/2.
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املحور الثالث: اعتا�شه على املراتب والّتق�شيمات: 

وقفنا عند م�صاألتني فقط يف هذا الباب، ذكرهما ابن مالك واأظهر فيهما العرتا�ص، 

وب�صط الأدّلة حتى اأ�صبح علمًا على هذين الّراأيني عند املتاأّخرين. 

- مراتب ا�سم االإ�سارة: 

 يف جعلهم ا�صم الإ�صارة على 
(((

اعرت�ص ابن مالك على ما ا�صتهر عند جمهور الّنحويني

ثالث مراتب؛ بعيدٍة ومتو�ّصطٍة وقريبٍة، لكون املقرون بالكاف من دون الالم للمتو�ّصط، 

باأّن ل�صم  يفيد   
(2(

املتقّدمني اإىل  ن�صبه  راأيًا  للبعيد، وت�صحيحه  الالم  بالكاف مع  واملقرون 

الإ�صارة مرتبتني بعيدٍة وقريبٍة، فاملجّرد منهما للقرب، وما �صاحبهما جميعًا اأو اأحدهما 

 .
(3(

حيح؛ وهو الّظاهر من كالم املتقّدمني« للبعد، اإذ قال عنه: »هو ال�صّ

ثـّم �صـرع فـي ا�صـتدللته علـى هـذا الّراأي؛ فذكـر خم�صـة اأدّلٍة تتفـاوت قـّوًة و�صـعفًا 

اأّولهــا  فــي  مــالك  ابــن  قــال  كّلهـا،  �صّعفهـا  مـن   
(5(

ومنهـم  ،
(4(

املتاأّخرين بعـ�ص  عنـد 

اأّن  الّنحويني جممعون على  »اإّن  دليٍل عقلي:  قوله- يف  بالّنظري -على حّد  الّنظري  ملحقًا 

املنادى لي�ص له اإل مرتبتان؛ مرتبٌة للقرب ت�صتعمل فيها الهمزة، ومرتبٌة للبعد وما هو يف 

حكمه ت�صتعمل فيها بقّية احلروف، وامل�صار اإليه �صبيٌه باملنادى، فليقت�رض فيه على مرتبتني 

 معتمداً فيه على الّنقل وهو اأّن 
(7(

. ثّم ذكر دلياًل اآخر اأقوى من �صابقه
(6(

اإحلاقًا للّنظري بالّنظري«

))) تنظر الن�صبة يف: �رضح ابن الناظم 52، وتو�صيح املقا�صد )/409، والهمع )/)26.

)2) ن�صبه ال�صفار اإىل �صيبويه، ذكره ابن عقيل يف امل�صاعد )/85)، واملرادي يف تو�صيح املقا�صد )/0)4، وهو ما يظهر يف ن�ص 

الكتاب 78/2. وما ُيفهم من ن�ص ابن ال�رضاج يف الأ�صول )/27). 

)3) �رضح الت�صهيل )/242. 

)4) منهم: املرادي يف تو�صيح املقا�صد )/0)4 ))4، والدماميني يف تعليق الفرائد 322/2 323. 

)5) وهو اأبو حيان يف التذييل والتكميل 3/)9) 95)، الذي ف�صل ذكرها تف�صياًل، واعرت�ص على كل جزئية منها باأكث من 

وجه.

)6) �رضح الت�صهيل )/242.

)7) قواه املرادي يف تو�صيح املقا�صد )/0)4، والدماميني يف تعليق الفرائد 323/2. 
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 قد روى: »اأّن بني متيم يقولون: »ذاك« و»تيك« بال لم، حيث يقول احلجازيون: 
(((

الفّراء

واأّن  الكاف بال لم،  ا�صتعمال  لغتهم  لي�ص من  واأّن احلجازيني  بالالم،  »ذلك« و»تلك« 

اأّن ا�صم الإ�صارة على  الّتميميني لي�ص من لغتهم ا�صتعمال الكاف مع الالم؛ فلزم من هذا 

 .
(2(

لغتني لي�ص له اإل مرتبتان: اإحداهما للقرب، والأخرى لأدنى البعد واأق�صاه«

؛ قال: »اإّن القراآن العزيز ليـ�ص فيه اإ�صارٌة 
(3(

ثّم ذكــر دلياًل ثالثًا فـي امل�صاألة وهو اأ�صعفها

واملجموع،  املثّنى  غري  اأعني  معًا،  لهما  مل�صاحٍب  اأو  معًا،  والالم  الكاف  من  ملجّرٍد  اإل 

فلو كانت الإ�صارة اإىل املتو�ّصط بكاٍف ل لم معها لكان القراآن العزيز غري جامٍع لوجوه 

الإ�صارة، وهذا مردوٌد بقوله تعاىل: {     } ]النحل: من الآية 

. ثـّم اأردف اأي�صـًا بذكر دليٍل معنويٍّ من القراآن الكرمي وهــو »اأّن الّتعبري »بذلك« 
(4(

»]89

عن م�صمون كالٍم على اإثر انق�صائه �صائٌع يف القراآن وغريه ول وا�صطة بني الّنطقني، كقوله 

من  ]يو�صف:   { تعاىل: {       }]الكهف: من الآية 64[، و{   

الآية 52[، و{                        } ]الكهــف: من الآية 82[، و{                  } 

يكتف  مل  ثالثًا  الإ�صارة  مراتب  كانت  »لو  بقوله:  ثّم ختم   ،
(5(

»](0 الآية  من  ]املمتحنة: 
اكتفائهم  الإفراد، ويف  �صبيل  عن  ذلك رجوعًا  لأّن يف  بلفظني؛  واجلمع  الّتثنية  باقي  يف 

بقولهم: »هذان وذانك« و»هوؤلء واأولئك« دليٌل على اأّن »ذاك وذلك« م�صتويان، واأّن 

.
(6(

لي�ص لالإ�صارة اإل مرتبتان«

من  قول  اإىل  التفات  »ول  فقال:  اعرتا�صاٍت  من  الّدليل  هذا  على  يرد  قد  ما  ذكر  ثم 

قال: اإّن ت�صديد نون »ذاّنك« دليٌل على البعد، وتخفيفها دليٌل على القرب؛ لأّنه قد �صبق 

))) ينظر: معاين القراآن )/09).

)2) �رضح الت�صهيل )/242ـ243. وينظر: �رضح الكافية ال�صافية )/6)3. 

)3) �صّعفه: اأبو حيان يف التذييل 93/3)، واملرادي يف تو�صيح املقا�صد )/))4، وحمقق �رضح الت�صهيل يف احلا�صية رقم ])[. 

)4) �رضح الت�صهيل )/243. 

)5) �رضح الت�صهيل )/243.

)6) �رضح الت�صهيل )/243.
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الإعالم باأّن الّت�صديد عو�ٌص مّما حذف من الواحد، لأّنه ي�صتعمل مع الّتجريد من الكاف 

كما ي�صتعمل مع الّتلّب�ص بها. وكذلك ل يلتفت اإىل قول من زعم اأّن »اأوللك« للبعد دون 

»اأولئك« لقّلة »اأوللك«، وكثة احلاجة اإىل جمع »ذلك« لأّنه يلزم منه خلّو القراآن من 

اأردناه واحلمد  اإ�صارٍة اإىل جماعٍة بعداء، وذلك باطٌل مبوا�صع كثريٍة من القراآن، فثبت ما 

 .
(((

هلل«

ال�ّصابقني؛  الّنحويني بعد ابن مالك ل تختلف عن �صورتها عند  و�صورة امل�صاألة عند 

.
(2(

فاخلالف فيها ما يزال قائمًا بني موافٍق له ومعرت�ٍص عليه

- اأنواع االإ�سافة:

اإذا كان ابن مالك قد اعرت�ص يف امل�صاألة ال�صابقة على ذكر الّنحويني لق�صٍم من اأق�صام 

من  لق�صٍم  الّنحويني  اإغفال  على  املقابل  يف  اعرت�ص  فقد  عليه؛  دليل  ول  الإ�صارة  باب 

الّنحويني  اأكث  اأدلّته وتواترت �صواهده، وذلك حني اعرت�ص على  اأق�صام الإ�صافة كثت 

اإىل  تنق�صم  اأّن الإ�صافة املح�صة   على 
(3(

اإغفالهم ذكر الإ�صافة مبعنى »يف«، فاجلمهور يف 

مقّدراً  ما كان  والّثاين  زيٍد،  مال  بـ»الالم« كقولك: هذا  مقّدراً  ما كان  الأّول:  ق�صمني؛ 

بـ»من« كقولك: هذا ثوب حريٍر. اأّما الإ�صافة مبعنى»يف« فقد قال ابن مالك: »واأغفل اأكث 

. وتعبريه يف �رضح الكافية 
(4(

الّنحويني الإ�صافة مبعنى »يف«؛ وهي ثابتٌة يف الكالم الف�صيح«

؛ 
(5(

بـ»اأكث الّنحويني« اأدّق مّما ذكره يف �رضح الّت�صهيل حني قال: »وقد اأغفل الّنحويون...«

اإذ وجدت اإ�صاراٌت من بع�ص الّنحويني ال�ّصابقني واملعا�رضين اإىل هذا الّنوع من الإ�صافة، 

))) �رضح الت�صهيل )/243ـ244. 

)2) تنظر امل�صاألة مف�صلة يف: �رضح املف�صل 365/2، و�رضح الر�صي 84/3، و�رضح ابن الناظم 52، والتذييل والتكميل 3/)9)، 

وتو�صيح املقا�صد )/409، وامل�صاعد )/85)، وتعليق الفرائد 2/)32، والت�رضيح )/408، والهمع )/260.

)3) ينظر: اللمع 36)، واأ�رضار العربية 250، واملحرر يف النحو للهرمي 937/2.

)4) �رضح الكافية 906/2.

)5) �رضح الت�صهيل 3/)22. 
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اإ�صاراٍت  تعدو كونها  اأّنها ل  . غري 
(3(

احلاجب وابن   ،
(2(

والّزخم�رضّي  ،
(((

ومنهم: اجلرجاين

موجزٍة يف بع�ص م�صّنفاتهم، اأّما ابن مالك فقد �صّدر بها باب الإ�صافة يف جميع م�صّنفاته، 

واأ�صار اإىل خمالفته ملن غفل عنها، ثّم ب�صط الأدلّة، و�رضد ال�ّصواهد عليها، وهذا ما دفع اأبا 

 .
(4(

حّيان اإىل القول: »ول اأعلم اأحداً ذهب اإىل هذه الإ�صافة غريه«

؛ 
(5(

م�صّنفاته يف  الإ�صافة  من  الّنوع  هذا  على  مالك  ابن  اأدلّة  وتنّوعت  تعّددت  وقد 

فا�صــتدّل بالقــراآن الكرمي واحلديث ال�رّضيف واأقوال العرب واأ�صعارهم، فمّما ا�صتدّل به 

من القـراآن الكرمي قولــه تعـــاىل: {         } ]البقـــرة: مــن الآيــة 204[ وقولــه 

تعــاىل: {                   } ]�صـباأ: من الآية 33[، ومن احلديث قوله: »فال يِجُدوَن 

اِر« و»َقِتيُل َكْرَبالِء«. : »�َصِهيُد الدَّ
(7(

، ومن اأقوال العرب
(6(

اأَْعَلَم ِمْن َعامِل املِديَنِة«

 ] من املتقارب[:
(8(

ومن اأ�صعارهم قول الأع�صى

ـــاِر جَلـــــاَراتــهــم ـــَه ــــ ـــنَّ ـــاِدي ال ــــ ــــ ـــَه ـــُرْمَم ــــ ــم ُح ــِه ــي ــل ـــنَّ َع ــــ وبــالــلَّـــــيــِل ُه

 ]من الطويل[:
(9(

وقول ح�ّصان

))) نقله عنه: اأبو حيان يف الرت�صاف 800/4)، واملرادي يف تو�صيح املقا�صد 784/2، وما وجدته يف املقت�صد 870/2 882 قد 

خرج عن راأي اأبي علي الفار�صي املوافق جلمهور النحويني. 

يف  وح�رضها  اجلمهور،   ((9 املف�صل  يف  وافق  حني  يف   ،{ )2) يف الك�صاف )/278 عند قوله تعاىل: {   

الق�صمني املجمع عليهما.

)3) ينظر: الإي�صاح )/368.

)4) نقله عنه ال�صيوطي يف الهمع 267/4 ورّده، ويف الرت�صاف 800/4) ما يعار�ص مثل هذا القول عنه اإذ �رضح باأنه راأي 

عبد القاهر. 

)5) ينظر: �رضح الت�صهيل 3/)22 223، و�رضح الكافية ال�صافية 906/2 909، و�رضح عمدة احلافظ )/482 485.

)6) اأخرجه الرتمذي يف �صننه 47/5: »باب ما جاء يف عامل املدينة« برقم ]2680[.

)7) ينظر: �رضح الر�صي 238/2، و�رضح �صذور الذهب 345، واخلزانة 24/7).

)8) ن�صبه ابن مالك يف �رضح الكافية 907/2 اإىل الأع�صى، ومل اأجده يف ديوانه، وهو من�صوب اإىل الأع�صى يف: تهذيب اللغة 

32/5، وتاج العرو�ص )452/3.

)9) ُن�صب اإليه ومل اأجده يف ديوانه. ينظر: �رضح ابن الناظم 273، واملقا�صد النحوية 503/2.
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ــَمــيــَدٍع ــــْرٍم ِهـــَجـــاٍن �ــسَ ـــْن َق ــائــُل َع َج�ُسوِرتُــ�ــسَ بَاِح  ال�سَّ ــَواِر  ــْغ ِم الــبَــاأْ�ــِض  لَــَدى 

وغري ذلك. 

ومل ُيْغِفل ابُن مالك الإ�صارة اإىل راأي اجلمهور يف مثل هذه الأمثلة؛ فهم يرون اأّنها من 

، فقال يف ختام امل�صاألة معرت�صًا: 
(((

قبيل الإ�صافة مبعنى »الالم« على �صبيل الّتو�ّصع واملجاز

»فال يخفى اأّن معنى »يف« يف هذه ال�ّصواهد كّلها �صحيٌح ظاهٌر ل غنى عن اعتباره، واأّن 

باأّن »اعتبار معنى »الالم« فيهما ل  . و�رّضح يف �رضح الكافية 
(2(

اعتبار معنى غريه ممتنٌع«

 .
(3(

ي�صّح اإل بتكّلف«

واإذا كان الّنحويون قبل ابن مالك ل ي�صريون اإىل هذا املعنى لالإ�صافة من قريٍب اأو من 

ب  بعيٍد فاإّن راأي ابن مالك ال�ّصابق جعل الّنحويني من بعده يخو�صون يف امل�صاألة، ويتع�صّ

 .
(4(

بع�صهم لراأي اجلمهور؛ بل منهم من ن�صب اإىل �صيبويه القول مبنع الإ�صافة مبعنى »يف«

املبحث الثالث: اعتا�شه على عوامل االإعراب وتوجيهاته: 

الإعراب اأثٌر ظاهٌر اأو مقّدٌر يجلبه العامل يف حمّل الإعراب وهو اآخر الكلمة، واملراد 

بالأثر الذي يحدثه العامل: احلركة واحلذف وال�ّصكون واحلرف. وهذا املفهوم لالإعراب 

عرّب عنه كثرٌي من الّنحويني باألفاظ عّدة كلها تمع على ركائز ثالث يقوم عليها الإعراب: 

 .
(5(

ّ
العامل، والأثر، واملحّل الإعرابي

))) ينظر: �رضح ابن الناظم 273، وتو�صيح املقا�صد 784/2.

)2) �رضح الت�صهيل 222/3ـ223.

)3) �رضح الكافية ال�صافية 909/2. 

)4) تنظر امل�صاألة يف: �رضح الر�صي 237/2، و�رضح ابن الناظم 272، والرت�صاف 800/4)، وتو�صيح املقا�صد 784/2، والت�رضيح 

00/3)، والهمع 266/4، و�رضح الأ�صموين بحا�صية ال�صبان 820/2.

ينظر: اجلمل260، واخل�صائ�ص  النحويني، واتفقت يف م�صمونها على ما ذكر.  الإعراب عند  تعريف  األفاظ  تنوعت   (5(

)/35، ونتائج الفكر 82، و�رضح الت�صهيل )/33.
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 ما �صّمي »نظريّة العامل«، والتي تف�رّض 
ّ
ولعّل من اأبرز ق�صايا البحث يف الّنحو العربي

وي�صعون  ويدر�صونها،  بلغتهم  يهتّمون  بدوؤوا  منذ  فالعرب  العربّية؛  الإعراب يف  ظاهرة 

لها القواعد والأ�صول والأحكام و�صلوا با�صتقرائهم لها اإىل اأّنها ذات حدود ومقايي�ص ل 

يخرج عليها املتكّلم اإل حني يلحن اأو يخطئ. 

ويكاد يّتفق علماء العربّية على حقيقة اأمر العوامل الّنحويّة، واأثرها يف الّن�صب والّرفع 

اأراد اأن يحذف من الّنحو ما ي�صتغنى   الذي 
(((

ّ
واجلّر واجلزم، با�صتثناء ابن م�صاء القرطبي

اأ�صا�ص علم الّنحو،  عنه؛ فبنى كتابه »الرّد على الّنحاة« على هدم نظرّية العامل التي هي 

 الذي ذهب اإىل اأّن العمل من الّرفع والّن�صب واجلّر واجلزم اإمّنا هو 
(2(

م�صتدًل براأي ابن جّني

للمتكّلم نف�صه ل ل�صيء غريه. 

ومع اأّن جمهور الّنحويني قد اآمنوا بنظّرية العامل، ورموا من رف�صها عن قو�ٍص واحدٍة؛ 

التفاق  اأ�صلها  �صّتى  العامل وحتديده، واختلفوا على مذاهب  تباحثوا كثرياً يف  اأّنهم  اإل 

على نظرية العامل، وقد احتّلت اعرتا�صات ابن مالك وحماوراته الّنحوية يف هذا اجلانب 

 مل تكن لتهّز 
ّ
م�صاحًة كبريًة يف م�صّنفاته، مّما يربهن بجالء على اأّن دعوة ابن م�صاء القرطبي

ثقة ابن مالك الّرا�صخة يف نظرّية العامل، واأثرها يف الّتوجيه الإعرابي. 

وقد تنّوعت اعرتا�صات ابن مالك يف هذا املطلب؛ فاعرت�ص على عوامل الّنحويني، 

واعرت�ص على بع�ص توجيهاتهم الإعرابّية، كما كانت حركة الإعراب جمال حوار ونقا�ٍص 

واعرتا�ٍص بينه وبني ال�ّصابقني معرت�صًا وموّجهًا، وبناًء على ذلك فقد اقت�صت طبيعة هذا 

املبحث اأن يكون على عدد من املحاور التي نف�صل احلديث عنها فيما يلي:

))) ينظر: الرد على النحاة 76ـ78. 

)2) ينظر: اخل�صائ�ص )/09). 
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 :
(((

املحور االأول: اعتا�شه على العوامل النَّحوية

دفع اعتقـاد ابــن مــالك باأثـر العامــل فــي الإعراب اإىل مناق�صته يف اأبوابه املختلفة، 

وهـذه املناق�صـة ت�صـتوجب الّتفـاق والختـالف مـع ال�ّصـابقني، واملتتّبـع مل�صّنفاتـه يلحـظ 

اأّنـه لـم يتـرك م�صاألًة عنـد الّنحويني كانت مدار نقا�ٍص واختالٍف يف باب العامل اإل اأدىل 

ببياٍن وب�صٍط واعرتا�ٍص واختياٍر وقبوٍل، بدءاً من عوامل الإعراب يف ركائز  بدلوه فيها؛ 

الأبواب  يف  ذلك  كان  و�صواء  الف�صالت،  يف  الإعراب  بعوامل  وانتهاًء  العربّية،  اجلملة 

-لفظّيًة  العوامل  اأنواع  من  نوٌع  يخل  فلم   .
(3(

امل�صموعة الرّتاكيب  بع�ص  يف  اأم   
(2(

العاّمة

مناق�صاته  من  تنقا�ص-  ل  �صماعّية  اأو  قيا�صّيًة  �صماعّيًة  مقدرًة  اأو  ظاهرًة  معنويًّة  اأو  كانت 

واعرتا�صاته.

- عامل النّ�سب يف امل�ستثنى: 

الآراء،  فيهـا  وتباينـت  الأقـوال  فيهـا  كثـرت  الـتي  امل�صـائل  مـن  امل�صـاألة  هـذه  تعــد 

اعـرتا�ص  ي�صـلم واحـٌد منهـا مـن  لـم  قـوٍل  اأكـث مـن  الواحـد  العالـم  اإلـى  فيهـا  وُن�صـب 

، وقــد بــداأ ابــن مــالك اعرتا�صــه علــى الّنحــويني فــي هــذه امل�صــاألة بذكــر راأيـه؛  وردٍّ

نف�صــها،  بهــا  ن�صــبه  »واخـرتت  قــال:  ثـّم  »اإل«،  فيــه  الّن�صـب  عامـل  اأّن  اختــار  اإذ 

ن�صــب  وقـد   .
(4(

وللجرجـايّن« وللمـرّبد  ل�صيبــويه  مـوافٌق  ذلـك  فــي  اأّنــي  وزعمــت 

))) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/270، )27، 272، 283، 3)3، 372، 379، 34/2، 38، 55، 07)، 67)، 72)، 98)، 

 .330 ،200 ،(89 ،(73 ،(28 ،78 ،43/3 ،420 ،4(9 ،357 ،344 ،330 ،279 ،278 ،277 ،27( ،256 ،250 ،249 ،2(3 ،208

و�رضح الكافية ال�صافية )82، 825، 9)5)، 575). و�رضح عمدة احلافظ 402.

)2) منها اعرتا�صاته يف: رافع الفاعل، والفعل، واملبتداأ، واخلرب، ونا�صب امل�صتثنى، وجازم ال�رضط وجوابه، وغريها. 

)3) ينظر اعرتا�صه على الفار�صي يف �رضح الت�صهيل )/379 يف رافع ما بعد »اإل« يف قولهم: »لي�ص الّطيب اإل امل�صك«، واعرتا�صه 

علـى الك�صـائي وغـريه يف �رضح الت�صـهيل 59/2)علـى نا�صـب »خـرياً« يف قولـه تعـاىل: {                                  }]الن�صاء: 

من الآية )7)[، واعرتا�صه على ال�ّصريايف يف �رضح الت�صهيل 344/2 يف عامل الّن�صب يف قولهم: »مترنا ُب�رْضاً اأطيب منه 

ُرطبًا«، وغريها. 

)4) �رضح الت�صهيل 2/)27. وينظر: الكتاب 0/2)3، 330، ون�صه غري �رضيح يف امل�صاألة؛ لذا نقل عنه غري ذلك كما �صياأتي. 

واملقت�صب 390/4، وعبارته موهمة؛ لذا نقل عنه غري ذلك كما �صياأتي، وكالم املحقق فيه قيم جّداً، ون�صه اأو�صح =
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 من ن�صب اإىل 
(2(

 هذا الّراأي اإىل بع�ص الكوفيني واإىل الزّجاج، ولأّن من الّنحويني
(((

الأنباري

�صيبويه غري ذلك فقد اأ�صاف ابن مالك: »وقد خفي كون هذا مذهب �صيبويه على جمهور 

 .
(3(

ال�رّضاح لكتابه«

ثّم �رضع يف تاأكيد اأّنه مّتبٌع ل�صيبويه من خالل عر�ص ن�صو�ٍص من الكتاب يع�صد بع�صها 

على  اعرتا�صه  نبنّي  اأّن  املوطن  هذا  يف  يعنينا  وما  الّراأي.  هذا  �صّحة  على  لي�صتدل  بع�صًا 

حيح كون »اإل« عاملٌة نقاًل وا�صتدلًل  املخالف، فقد قال بعد ذلك: »واإذ قد بّينت اأّن ال�صّ

 .
(4(

فاأذكر ما �صوى ذلك من املذاهب مقرونًة ب�صبهها وباحلجج الوا�صحة واهلل امل�صتعان«

لًة ورّد كّل راأي؛ فقال: »وجملتها خم�صٌة؛ اأّولها:  ثّم اأخذ يف ذكر الآراء الأخرى مف�صّ

. وهذا 
(5(

مذهب ال�ّصريايف؛ وهو اأّن الّن�صب مبا قبل »اإل« من فعٍل اأو غريه بتعدية »اإل««

 راأي 
(8(

 اإىل الب�رضيني، وجعله ابن يعي�ص
(7(

، وقد ن�صبه الأنباري
(6(

الّراأي هو راأي الفار�صي

املفعول معه  انت�صاب  بباب  قا�صوه  ، وقد 
((0(

 وابن عقيل
(9(

ال�ّصهيلي �صيبويه، وقد �صّححه 

= يف الكامل 3/2)6. واملقت�صد 699/2، وقد ُفهم من ن�صه غري ذلك اإذ قال: »وامل�صتثنى من�صوب ون�صبه بالفعل الذي قبله 

بو�صاطة »اإل«« على امل�صهور من راأي الب�رضيني. 

))) ينظر: الإن�صاف )/)26.

)2) النقل امل�صهور عن �صيبويه قبل ابن مالك وبعده اأن نا�صب امل�صتثنى ما قبل اإل بوا�صطتها، ينظر: �رضح ابن يعي�ص 46/2، 

ور�صف املباين 76). واعتمد ابن خروف على ن�ص �صيبويه للقول باأن نا�صب امل�صتثنى ما قبل اإل م�صتقاًل، ينظر: اجلنى 

الداين 6)5، وذلك اإن كان ما قبلها فعاًل؛ واإل فانت�صابه كالتمييز بعد متام الكالم وهذا ما ذكره الأبذي عن �صيبويه يف 

ال�صتغناء 44)، واإليه اأ�صار الر�صي يف �رضحه 7/2)). 

)3) �رضح الت�صهيل 2/)27. 

)4) �رضح الت�صهيل 277/2. 

)5) �رضح الت�صهيل 277/2.

)6) ينظر: امل�صائل املنثورة 55.

)7) ينظر: الإن�صاف )/)26، واأ�رضار العربية 85).

)8) �رضح املف�صل 46/2. 

)9) نتائج الفكر 79.

ه يف امل�صاعد )/556 رّده، وموافقة امل�صنف. )0)) يف �رضح الألفية بحا�صية اخل�رضي )/460. وظاهر ن�صّ
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»الواو«  بتقوية  الفعل  هو  »الواو«  بعد  ملا  الّنا�صب  فاإّن  َبَة«؛  َواخَل�صَ املاُء  »ا�ْصَتَوى  نحو: 

تكرير  �صّحة  املذهب  هذا  »ويبطل  بقوله:  الّراأي  هذا  مالك  ابن  رّد  وقد  هنا،  فكذلك 

املذكور  املثال  فعل يف  اإذ ل  ُربعًا؛  اإل  ِدْرهمًا  اإل  اأربعًة  اإل  ًة  َع�رَضَ ُت  َقَب�صْ نحو:  ال�صتثناء 

اإل قب�صت، فاإذا جعل معّدى بـ»اإل« لزم تعديته اإىل »اأربعة« مبعنى احلّط، واإىل »الّدرهم« 

مبعنى اجلرب، واإىل »الّربع« مبعنى احلّط، وذلك حكٌم مبا ل نظري له، فاإّنه ا�صتعمال فعٍل واحٍد 

. فهذا اأّول طعٍن يف هذا الّراأي، ويقوم على 
(((

معّدى بحرٍف واحٍد على معنيني مت�صاّدين«

م�صاألة احلكم يف »اإل« املكّررة التي يليها بع�ص ما قبلها اإذ احلكم فيه: »اإخراج اأّوٍل وثالٍث 

، فهذا معنى احلّط 
(2(

وما اأ�صبههما يف الوتريّة، واإدخال ثاٍن ورابٍع وما اأ�صبههما يف ال�ّصفعّية«

ه ال�ّصابق. واجلرب يف ن�صّ

ورّد الّراأي باعرتا�ٍص اآخر فقال: »وكذا ولو كّررت »اإل« دون عطٍف يف املعنى نحو: 

بالفعل  من�صوبني  ُجعال  فلو  املعنى،  لالأّول يف  موافٌق  الّثاين  فاإّن  َعْمراً،  اإل  َزْيداً  اإل  قاُموا 

معّدى اإليهما بـ»اإل« لزم من ذلك عدم الّنظري؛ اإذ لي�ص يف الكالم فعٌل معّدى بحرٍف واحٍد 

 .
(3(

اإىل �صيئني دون عطٍف فوجب اجتنابه«

ه على الّدليل املعتمد عليه؛  واأ�صاف ابن مالك اإىل اعرتا�صه على الّراأي الّثاين اعرتا�صَ

وهذا الراأي هو راأي ابن خروف الذي ذكر اأّن عامل الّن�صب يف امل�صتثنى هو ما قبل »اإل« 

على �صبيل ال�صتقالل قال ابن مالك: »وهو حكٌم مبا ل نظري له؛ وذلك اأّن املن�صوب على 

. وا�صتدل ابن 
(4(

ال�صتثناء بعد »اإل« ل مقت�صى له غريها فلو حذفت مل يكن لذكره معنى«

خروف باأنَّ »غري« تنت�صب على ال�صتثناء بال وا�صطة اإذا وقعت موقع »اإل« املنت�صب ما 

بال  »غري«  ن�صب  عن  »واجلواب  فقال:  مالك  ابن  ه  وردَّ َزْيٍد،  َغرَي  َقاُموا  نحو:  بعدها؛ 

))) �رضح الت�صهيل 277/2. 

)2) �رضح الت�صهيل 296/2.

)3) �رضح الت�صهيل 277/2. 

)4) �رضح الت�صهيل 277/2.
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 ،
(2(

، وقد ُن�صب هذا القول اإىل �صيبويه
(((

وا�صطة اأنَّه من�صوب على احلال وفيه معنى ال�صتثناء«

 .
(3(

و�صّحّحه ابن ع�صفور

اأّما الّراأي الّثالث الذي اعرت�ص عليه ابن مالك فقد ن�صبه اإىل الزّجاج واملرّبد، وقد عزاه 

الّنا�صب ملا بعد »اإل« فعٌل م�صمٌر تقديره »اأ�صتثني«، قا�صوه  اأّن  ؛ وهو 
(4(

ال�ّصريايف اإليهما 

املقّدرين،  الفعلني  الّنداء دليالن على  بـ»اأنادي«، و»اإل« وحرف  املن�صوب  املّنادى  على 

اإذ ل يجمع بني فعٍل وحرٍف يدّل  الّنظائر؛  اأي�صًا مردوٌد ملخالفته  قال ابن مالك: »وهذا 

على معناه ل باإ�صماٍر ول باإظهار. ولو جاز ذلك لن�صب ما ويل »ليت« و»كاأن« و»ل« 

عَّف هذا العرتا�ص واإْن كان يقول بغري   من �صَ
(6(

. ومن الّنحويني
(5(

باأمتّنى واأ�صّبه واأنفي«

هذا الّراأي. 

اأي�صًا،   
(7(

ال�ّصريايف اإليه  عزاه  وقد  الفّراء،  اإىل  مالك  ابن  ن�صبه  ما  فهو  الأقوال  رابع  اأّما 

وفحواه اأّن »اإل« مرّكبة من »اإن« املخّففة و»ل«؛ فاأ�صحاب املذهب ين�صبون بـ»اإل« يف 

))) �رضح الت�صهيل 278/2.

)2) قال الدماميني يف تعليق الفرائد 26/6: »وهذا قول ابن خروف، ون�صبه اإىل �صيبويه، فعلى هذا كل من املذاهب الثالثة 

املتقدمة قد ُن�صب اإىل �صيبويه«؛ وهي الن�صب بـ»اإل« نف�صها، ومبا قبلها بتعديتها، ومبا قبلها على �صبيل ال�صتقالل.

)3) ينظر: �رضح اجلمل 385/2. 

)4) �رضح الكتاب 07/3). قال ابن مالك يف �رضح الت�صهيل 273/2: »اأما املربد فحكى عنه ال�صريايف اأن ن�صب امل�صتثنى بعد 

»اإل« باأ�صتثني م�صمراً، وكالمه يف املقت�صب بخالف ذلك«، ون�صبه له اأي�صًا ابن جني يف �رض �صناعة الإعراب )/39). 

ينظر: املقت�صب 396/4.

)5) �رضح الت�صهيل 278/2ـ279. 

)6) قال الر�صي يف �رضحه 6/2)) عن هذا الوجه من العرتا�ص: »ول يلزم ذلك لأننا نعلل ما ثبت وورد من كالم العرب، 

ولو ورد الرفع لكنا نقدر امتنع«.

)7) �رضح الكتاب 08/3). ون�صبه كذلك الأنباري يف الإن�صاف )/)26، وعليه بنى اخلالف بني املدر�صتني، ويف عزو ابن 

مالك للراأي ما يوحي بعدم وجود ن�ص �رضيح للفراء يف امل�صاألة، وهذا ما اأخذه بع�ص املعا�رضين على الأنباري يف عدم 

توخيه الدقة يف جعل امل�صاألة خالفًا بني املدر�صتني؛ بل اأثبتوا بالن�ص اأنَّ يف املعاين ما يخالفه. قال احللواين: »ول �صك 

اأنَّ ال�صريايف والزجاجي هما اللذان يذهبان بجريرة هذا الوهم« ينظر: معاين القراآن للفراء 277/2، واخلالف النحوي 

للحلواين 240، ودرا�صة يف النحو الكويف 333.
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الإيجاب تغليبًا لـ»اإن«، ويعطفون بها يف الّنفي تغليبًا حلكم »ل«، وقال ابن مالك عنه: 

»وهو قوٌل فا�صٌد من اأربعة اأوجه؛ اأحدها: اأّنه مبنٌي على اّدعاء الرّتكيب، ول دليل عليه فال 

اأّنه لو  قبله...الّثالث:  الذي كان  العمل  الرّتكيب مل ي�صح  اأّنه لو �صّح  الّثاين:  اإليه.  يلتفت 

�صّح الرّتكيب من »ل« و»اإن« املخّففة مل يلزم ن�صب ما ويل »اإل« يف مو�صع ما، ولكان 

غري الّن�صب به اأوىل كما كان قبل الرّتكيب؛ بل كان الالئق به بعد الرّتكيب امتناع الّن�صب 

عف بالرّتكيب، واأمر ما بعد »اإل« بخالف ذلك فبطل الرّتكيب. الّرابع: لو  لزدياد ال�صّ

�صّح الرّتكيب وكون املن�صوب من�صوبًا بعد »اإل« بـ»اإن« على حّد ن�صبه بـ»اإّن« لوجب األ 

يتّم الكالم باملن�صوب مقت�رضاً عليه كما ل يتّم الكالم بعد »اإّن«، لأّن العامل املنقو�ص ل 

 .
(2(

، وهذا الّراأي هو امل�صهور عن الكوفيني
(((

ينتق�ص عمله«

 ،
ّ
ورمبا اأخر ابن مالك خام�ص الأقوال املعرت�ص عليها ل�صعفه، وهو من�صوٌب اإىل الك�صائي

 اأي�صًا؛ وهو اأّن الّنا�صب ملا بعد »اإل« »اأّن«، والّتقدير عنده: َقاَم الَقوُم اإل 
(3(

عزاه اإليه ال�ّصريايف

 .
(4(

عف« اأنَّ َزْيداً مل َيُقْم، فاأ�صمر »اأّن« وحذف خربها، قال ابن مالك: »وهو غايٌة يف ال�صّ

 على اّدعاء ما 
ٌّ

ويعود ال�صعف يف راأي ابن مالك اإىل ثالثة اأمور عرّب عنها بقوله: »لأّنه مبني

ل دليل عليه ول حاجة اإليه. ولأّنه لو �صّلم تقدير »اأّن« يلزم اأن يكون لها عامٌل يعمل فيها؛ 

لأّنها مع ما تعمل يف تاأويل م�صدٍر...واأي�صًا لو كانت »اأّن« مقّدرة مل يتم الكالم مبن�صوبها 

. وقيل: اإّن 
(5(

مقت�رضاً عليه كما ل يتّم به اإذا ذكرت؛ لأّن العامل اإذا حذف ل يخت�رض عمله«

قول الك�صائي هذا يرجع اإىل قول الب�رضيني، اإمّنا هو تقريٌر ملعنى ال�صتثناء ل لتحقيق العامل 

 .
(6(

نف�صه

))) �رضح الت�صهيل 279/2. 

)2) ينظر: الإن�صاف )/)26، واللباب )/303، و�رضح املف�صل 47/2.

َب اإليه غرُي ذلك، ينظر: الإن�صاف )/)26، والتبيني 400. )3) �رضح الكتاب 08/3)، وُن�صِ

)4) �رضح الت�صهيل 279/2.

)5) �رضح الت�صهيل 279/2.

)6) ينظر: �رضح املف�صل 48/2.
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كانت هذه جممل اعرتا�صات ابن مالك يف م�صاألة عامل ن�صب امل�صتثنى، ومل تكن هذه 

رمّبا  مالك،  ابن  لها  يتطّرق  مل  اأخرى  اأقواٌل  فيها  بل  امل�صاألة؛  الآراء يف  كّل  �صكٍّ هي  بال 

.
(((

ل�صعفها اأو لقلة �صهرتها

- اجلّر بـ»رّب« املحذوفة: 

 » بـ»ُربَّ يجرُّ  قد  واأّنه  بها،  يجرُّ  املحذوفة   » »ُربَّ بعد  ما  اأنَّ  اإىل   
(2(

مالك ابن  ذهب 

، وبعد »الواو« اأكث، وبعد »بل« قلياًل، ومع الّتجّرد اأقّل. ثّم 
املحذوفة بعد »الفاء« كثرياً)3)

 
(5(

« كما يف قول امرئ القي�ص  على اأّن اجلّر بعد »الفاء« و»بل« بـ»ُربَّ
(4(

حكى الإجماع

]من الطويل[:

ــٍع وُمــْر�ــسِ ــُت  ــَرْق َط ــْد  َق ُحْبَلى  ــِلَفــِمــْثــِلــِك  ــيَ ــْغ ُم ـــَم  ـــاِئ مَتَ ِذي  َعـــْن  ــا  ــَه ــتُ ــْي ــَه ــاأَلْ َف

:
(6(

« املحذوفة بعد »الفاء«. ومثله بعد »بل« قول روؤبة َفَجرَّ »مثل« بـ»ُربَّ

ــْه ــُم ــتَ ـــاِج َق ـــَج ـــِف ــــــْلُء ال ـــٍد ِم ـــَل َوَجــــْهــــَرُمــــْهبَــــْل بَ ــانُـــُه  ِكـــتَـّ ى  ـــرَتَ يُـــ�ـــسْ ال 

�صبق  فيما  الإجماع  ُثمَّ خل�ص من حكاية  بعد »بل«.  املحذوفة   » بـ»ُربَّ فَجرَّ »بلد« 

:
(7(

لالإ�صارة اإىل اخلالف يف عامل اجَلرِّ بعد »الواو« يف نحو قول امرئ القي�ص

))) تنظر هذه امل�صائل مع تف�صيل ما �صبق يف: الإن�صاف )/260، والتبيني 399، واللباب )/303، و�رضح املف�صل 46/2، و�رضح 

اجلمل 384/2، و�رضح الكافية للر�صي 5/2))، و�رضح ابن الناظم 3)2، ور�صف املباين 76)، واجلنى الداين 6)5، وتعليق 

الفرائد 6/)2. 

)2) ينظر: �رضح الت�صهيل 86/3). 

)3) قال املرادي يف اجلنى الداين 455: »وقول ابن مالك »اإن اجلر بها حمذوفة بعد الفاء كثري« فيه نظر؛ لأنه مل يرد اإل يف بيتني، 

كما قال بع�صهم، ولعله اأراد بالن�صبة اإىل )بل)«. 

)4) وحكاه اأي�صًا ابن ع�صفور فيما نقله الأ�صموين، وذكر اأبو حيان يف الرت�صاف ما ينفي القول بالإجماع، وعلق ال�صبان 

باأن امل�صنف وابن ع�صفور مل يعتدا باملخالف ل�صذوذه فحكيا التفاق«. ينظر: الرت�صاف 746/4)،  بقوله: »يجاب 

وحا�صية ال�صبان ب�رضح الأ�صموين 3/2)8.

)5) يف الديوان )2. وينظر: الكتاب 63/2)، واملقا�صد النحوية 487/2، و�رضح �صواهد املغني )/402. وفيه روايات. 

)6) يف الديوان 50). وينظر: الإن�صاف 529/2، واملقا�صد النحوية 486/2، و�رضح �صواهد املغني )/347.

)7) يف الديوان 8). وينظر: �رضح ابن الناظم 270، واملقا�صد النحوية 488/2، والت�رضيح 90/3، واخلزانة 286/2.
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ــُدولـَـُه ــْوِج الــبـَـْحــِر اأَْرَخــــى �ــسُ ــَم ــٍل َك ــْي ــوِم لــيـَـْبــتـَـِلــيَولَ ــُم ــُه ـــ ـــَواِع ال ــــ ـــاأَنْ َعـــَلـــيَّ ِب

 يف عامل اجلّر يف ال�صم بعد »الواو« فقال: »وزعم املرّبد 
(((

اإذ اعرت�ص على راأي املرّبد

اأّن اجلّر بعد »الواو« بـ»الواو« نف�صها، ول ي�صّح ذلك؛ لأّن »الواو« اأ�صوة »الفاء« و»بل« 

يف اإ�صمار »رّب« بعدهما، ولأّنها عاطفٌة ملا بعدها من الكالم على ما قبلها، والعاطف 

بـ»رّب«  اجلّر  روي  قد  ذلك  »ومع  بقوله:  الكافية  �رضح  يف  راأيه  واأّكد   .
(2(

بعامٍل« لي�ص 

حمذوفة دون �صيٍء قبلها، فعلم اأّن اجلّر بعد »الواو« اإمّنا هو بـ»رّب« كما هو بها بعد »الّفاء« 

.
(3(

و»بل«، وعند الّتجّرد منهما، ومن»الواو««

 بقوله: »ول مينع كونها عاطفًة افتتاح بع�ص 
(4(

ورّد ما قد ُيْعرَتَ�ُص به على هذا ال�صتدلل

ما  الّراجز  متقّدمًا، ولإمكان عطف  الأرجوزة  الّراوي من  اإ�صقاط  بها لإمكان  الأراجيز 

، وهذا الّراأي الذي اعرت�ص عليه ابن مالك يف امل�صاألة 
(5(

افتتح به على بع�ص ما يف نف�صه«

 .
(6(

وقال به املرّبد هو امل�صهور عن الكوفيني

- رافع خرب »ال« النّافية للجن�ض عند الرّتكيب: 

مع  تركيبها  حال  يف  للجن�ص  الّنافية  »ل«  خرب  رفع  عامل  يف   
(7(

�صيبويه على  اعرت�ص 

ال�صم؛ فقد قال -بعد اأن ذكر اتفاق الّنحويني على اأّن »ل« هي عامل الّرفع يف اخلرب اإذا 

مل ترّكب مع ا�صمها-: »نّبهت بذلك على ما ذهب اإليه �صيبويه من اأّن اخلرب مع الرّتكيب 

))) ينظر: املقت�صب 347/2. 

)2) �رضح الت�صهيل 89/3). ون�صبه يف �رضح الكافية 2/)82 اإىل قوم من النحويني. 

)3) �رضح الكافية ال�صافية 2/)82. 

)4) ينظر: الإن�صاف )/376ـ377.

)5) �رضح الت�صهيل 89/3). 

)6) تنظر امل�صاألة يف: الإن�صاف )/376، و�رضح الكافية للر�صي 259/4، وتذكرة النحاة 8، تو�صيح املقا�صد 777/2، وامل�صاعد 

297/2، و�رضح الأ�صموين بحا�صية ال�صبان 3/2)8.

)7) ينظر: الكتاب 275/2.
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(((

؛ اأي باملبتداأ، ثّم ف�رّض عّلة هذا الّراأي لديه 
(((

مرفوٌع مبا كان مرفوعًا به قبل دخول »ل««

. فخالف بذلك �صيبويه 
(2(

والداعي اإليه. واأردف بقوله: »وغري ما ذهب اإليه �صيبويه اأوىل«

، ووافق املنقول عن الأخف�ص واملازين 
(4(

 وغريه من املحّققني
(3(

ومن وافقه كابن ع�صفور

، وعّلل لراأيه املختار بقوله: »لأّن كّل ما ا�صتحقت »ل« به العمل من املنا�صبات 
(5(

واملرّبد

؛ فليبق ما ثبت ب�صببه، ول ي�رّض الرّتكيب كما مل ي�رض »اأّن« �صريورتها 
(6(

ال�ّصابق ذكرها باٍق

واحٍد  ك�صيٍء  ا�صمها  مع  »ل«  جعل  كان  ولو  واحٍد،  ك�صيٍء  معمولها  مع  الهمزة  بفتح 

الكلمة ل يعمل  اأحد جزاأي  العمل يف ال�صم؛ لأّن  العمل يف اخلرب ملنعها من  مانعها من 

 فال مينع عملها يف اخلرب، 
(7(

يف الآخر، ول خالف يف اأّن الرّتكيب مل مينع عملها يف ال�صم

واأي�صًا فاإّن عمل »ل« يف اخلرب اأوىل من عملها يف ال�صم، والإعراب اإمّنا جيء به يف الأ�صل 

، وتظهر ثمرة هذا اخلالف يف العامل، يف نحو: »ل 
(8(

للّدللة على املعنى احلادث بالعامل«

َرُجَل ول اْمَراأٌة قائمان«، فعلى راأي ابن مالك ميتنع ملا فيه من اإعمال عاملني: »ل« الأوىل، 

و»ل« الثانية يف معموٍل واحٍد، وعلى قول �صيبويه يجوز لأّن العامل واحٌد فهو مثل: »َزيٌد 

 .
(9(

وَعْمرٌو َقائماِن« فيكون الكالم جملًة واحدًة

))) �رضح الت�صهيل 55/2. 

)2) �رضح الت�صهيل 56/2. 

)3) ينظر: �رضح اجلمل 0/2)4. 

)4) ذكره اأبو حيان يف الرت�صاف 297/2). 

)5) نقله عنهم: اأبو حيان يف الرت�صاف 297/3)، وابن عقيل يف امل�صاعد )/)34، وال�صيوطي يف الهمع 202/2. وعن الأخف�ص 

بحا�صية  الألفية  �رضح  والأ�صموين يف   ،288/3 املغني  ه�صام يف  وابن   ،38(/( العليل  �صفاء  ال�صل�صيلي يف  نقله:  خا�صة 

ال�صبان 465/2. 

)6) ذكر ابتداء يف الت�صهيل 67: »اإذا مل تكرر »ل« وق�صد خلو�ص العموم با�صٍم نكرة يليها، غري معمول لغريها؛ عملت 

عمل »اإن««.

)7) حكاية الإجماع هنا تنايف ما ذكره ال�صيوطي يف الهمع 202/2 بقوله: »وذهب بع�صهم اإىل اأنها مل تعمل يف ال�صم اأي�صًا 

�صيئًا حال الرتكيب؛ لأنها �صارت مبنزلة اجلزء«. وف�رض ال�صبان يف حا�صيته 465/2 ن�صو�ص ابن مالك التي حتمل رّداً 

لهذه العلة يف منع العمل. 

)8) �رضح الت�صهيل 56/2. 

)9) تنظر امل�صاألة يف: التوطئة لأبي علي ال�صلوبني 3)3، �رضح اجلمل لبن ع�صفور 0/2)4، والرت�صاف 297/3)،   =
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 :
(((

املحور الثاين: اعتا�شه على التَّوجيهات االإعرابية

فيها  احلادث  للمعنى  مبّينًا  الكلمة  اآخر  املجعول  باأّنه  الإعراب  مالك  ابن  يعّرف 

يتنازعه مع املعنى  اأّن الإعراب قد  ؛ فالإعراب عنده �صنو املعنى وقرينه. غري 
(2(

بالرّتكيب

، وقد مت�ّصك الّنحويون مببداأ مراعاة املعنى على ما قد 
(3(

نعة الّنحوية والّدللة اعتبارات ال�صّ

، وعليه فاإّن اخلالف يف الّتوجيه الإعرابي 
(4(

نعة، ولهم يف ذلك اأقواٌل م�صهورٌة تفر�صه ال�صّ

نعة الّنحوية وما تفر�صه، من دون اإخالل باملعنى املراد،  غالبًا ما ين�صاأ عن نظرتهم اإىل ال�صّ

وعلى هذا �صارت جّل م�صائل العرتا�ص الّنحوي عند ابن مالك، غري اأّننا قد نلمح يف بع�ص 

اعرتا�صاته تاأكيده لق�صّية املعنى، ومن ذلك اعرتا�صه على الفّراء، ومن وافقه من املتاأّخرين 

؛ هل هي فعٌل ما�ٍص جاء على �صورة الأمر، اأم 
(5(

يف توجيه �صيغة »اأفعل به« يف الّتعّجب

هي فعل اأمٍر على احلقيقة؟ فالفّراء يرى اأّنها اأمٌر با�صتدعاء الّتعجب من املخاطب م�صنداً اإىل 

�صمريه. واعرت�ص ابن مالك على هذا احلكم، وذلك ملا قد يرد عليه من اإ�صكالت اأربعٍة 

�صّدرها باإ�صكال الّدللة املعنويّة فقال: »لو كان الّناطق بـ»اأفعل« املذكور اآمراً بالّتعّجب مل 

يكن متعّجبًا، كما ل يكون الآمر باحللف والّت�صبيه والّنداء حالفًا ول م�صّبهًا ول مناديًا، ول 

.
(6(

خالف يف كون الّناطق بـ»اأفعل« املذكور متعّجبًا«

=  واجلنى الداين )29، وامل�صاعد )/)34، والت�رضيح 06/2)، وحا�صية ال�صبان ومتنها 465/2.

))) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/247، )25، 373، 378، 394، 397، 39/2)، 44)، 47)، 50)، 97)، 6)2، 278، 

328، 329، 337، 382، 385، 26/3، 33، 77، 83، 86، 292، 304، 305، 320، 332، 400، 404. و�رضح الكافية ال�صافية 445، 

5)6، 050)، )08)، 7)))، 95))، 393). و�رضح عمدة احلافظ 595.

)2) ينظر: �رضح الت�صهيل )/33. 

ٌل، وباٌب يف هذا املعنى �صماه )باب يف تاذب املعاين والإعراب). وينظر:  )3) لبن جني يف اخل�صائ�ص 258/3 قوٌل َف�صْ

املغني 7/6 وما بعدها. 

)4) قال اأبو حيان يف الرت�صاف: »اإذا اقت�صى املعنى وجهًا دون ما هو اأقوى منه يف الإعراب فالأوىل ما ينا�صب املعنى«. 

وينظر: �صوابط الفكر النحوي للخطيب 3/2)4. 

 ،2067/4 والرت�صاف   ،33/3 الت�صهيل  و�رضح   ،354 املف�صل  ينظر:  خروف.  وابن  والّزخم�رضي  الّزجاج  راأي  وهو   (5(

والت�رضيح 373/3. 

)6) �رضح الت�صهيل 33/3.
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((3

وتظهر ثمرة هذا اخلالف يف الإعراب وا�صحًة، وعرّب عنها بو�صوح يف �رضح الكافية 

خربيّته،  تعّينت  اأمرّيته  انتفت  املحّل...واإذا  من�صوب  املجرور  ول  باأمٍر  »ولي�ص  بقوله: 

ووجب احلكم على ما يليه بالفاعلّية، واإن كان جمروراً بالباء كما كان فاعاًل املجرور بالباء 

 .
(((

بعد )كفى)«

وقد تنّوعت اعرتا�صات ابن مالك على الّتوجيهات الإعرابّية؛ فكان منها اعرتا�صاٌت 

، ومنها ما يتعّلق بالّتوجيهات املخ�صو�صة 
(2(

تتعّلق بعموم الأحكام الإعرابية وتوجيهاتها

.
(3(

باأ�صاليب م�صموعٍة عن العرب

- اإعراب اال�سم املرفوع بعد »ُمْذ« و»ُمْنُذ«: 

»مذ«  بعد  الواقع  املرفوع  ال�صم  اإعراب  يف  الّنحويني  اأكث  على  مالك  ابن  اعرت�ص 

»وزعم  بقوله:  اجُلمعِة«  يوُم  ُمْذ  َراأَْيُتُه  »َما  اأو  َيوَماِن«،  ُمْنُذ  َراأَْيُتُه  »ما  نحو:  و»منذ«؛ 

اأََرُه ُمذ اجلمعُة،  اأّول املّدة يف مثل: مل  اأّن الواقع منهما قبل املرفوع مبتداأٌ مبعنى  الأكثون 

. وهذا الّراأي الذي ذكره ابن 
(4(

ومبعنى جميعها يف مثل: مل اأََرُه ُمْذ يوَماِن، وما بعده خرٌب«

))) �صـرح الكافيــة ال�صــافية 078/2). وفيــه اإ�صــارة اإىل رّده راأي الزخم�صــري يف اعرتا�صــه علــى الّنحويني يف قوله تعاىل: 

{          }]الرعد: من الآية 43[. ينظر: املف�صل 354. 

)2) منها: )اعرتا�صه على �صيبويه يف م�صاألة خرب اأفعال املقاربة املقرون بـ»اأن«)، و)اعرتا�صه على الأخف�ص يف اإعرابه لـ»اأي« 

وما بعدها يف النداء)، و)اعرتا�صه على اأكث النحويني يف م�صاألة ن�صب ال�صم امل�صتغل عنه بعد »اإذ« الفجائية). ينظر: 

�رضح الت�صهيل )/394، و400/3، و�رضح الكافية ال�صافية 5)6ـ6)6.

)3) منهــا: )اعرتا�صــه علــى الزخم�صــري فــــي اإعراب »خوفـًا« و» طمــعًا« يف قولــه تعاىل: {

                           }]الرعــد: مــن الآيــة 2)[)، و)اعرتا�صـــه عليــه وعلـــى الفـــراء فــي اإعـــراب »كــاًل« فــي قــراءة:

اْلِعَباِد}]غافر: الآية 48[)، و)اعرتا�صه على ابن ع�صفور يف  َبنْيَ  َ َقْد َحَكَم  اإِنَّ اهللَّ ِفيَها  اإِنَّا ُكاًل  وا  الَِّذيَن ا�ْصَتْكرَبُ      {َقاَل 

اإعراب »هّنا« يف قول ال�صاعر: 

حـــنـّــِت ـــا  ـــنّ ه والت  نــــــوار  ـــت  ـــنّ ـــِتح وبـــــدا الـــــذي كـــانـــت نـــــوار اأجـــنّ

   ينظر: �رضح الت�صهيل 97/2)، و292/3ـ293، و�رضح الكافية ال�صافية 445، و�رضح الت�صهيل )/)25و378. 

)4) �رضح الت�صهيل 6/2)2 7)2. 
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 الذين يرون املرفوع بعدهما خرباً لهما، 
(2(

 هو راأي اأكثهم
(((

مالك من�صوبًا اإىل الب�رضيني

وقال:  اجلمهور هذا،  راأي  مالك  ابن  رّد  وقد   .
(3(

امل�صاألة اآخر يف  قوٌل  الب�رضيني  ولبع�ص 

حيح عندي اأّنهما ظرفان م�صافان اإىل جملة حذف �صدرها؛ والّتقدير: »ُمْذ َكاَن  »وال�صّ

، فارتفع ال�صم بعدهما 
(4(

يوُم اجلمعِة وُمْذ َكاَن يوَماِن«، وهو قول املحّققني من الكوفيني«

.
(6(

، ولبع�صهم قوٌل اآخر من�صوٌب اإىل الفّراء
(5(

بفعٍل حمذوٍف؛ وهو قول اأكث الكوفيني

الّتوجيه  الّنحوية يف  نعة  ال�صّ اأهمّية مراعاة  فيه  الذي تظهر  اختياره  ابن مالك  ثّم علل 

ال�صمّية  اإجراء »مذ ومنذ« يف  فيه  لأّن  قال: »واإمّنا اخرتته  ؛ 
(7(

املعنى الإعرابي مع �صّحة 

على طريقٍة واحدٍة مع �صّحة املعنى، فهو اأوىل من اختالف ال�صتعمال، وفيه تخّل�ٌص من 

ابتداء نكرٍة بال م�صّوغ اإن اّدعي الّتنكري، ومن تعريف غري معتاٍد اإن اّدعي الّتعريف. وفيه 

 .
(8(

اأي�صًا تخّل�ٌص من جعل جملتني يف حكم جملٍة واحدٍة من غري رابٍط ظاهٍر ول مقّدٍر«

ونالحظ يف تعليالت ابن مالك رف�صه لأدلة الكوفيني على اختالفهم يف امل�صاألة؛ اإذ اإنهم 

داً.  ، مّما يدفعنا اإىل القول اإنَّ راأيه فيها قد يكون راأيًا متفرِّ
(9(

راأوا الرّتكيـب يف »منذ ومذ«

))) ينظر: الت�صهيل 94.

)2) ممن ن�صبه اإىل جمهور الب�رضيني: الر�صي يف �رضح الكافية 3/)29. وقال املرادي يف اجلنى 502: »ونقله ابن مالك عن 

الب�رضيني؛ ولي�ص هو قول جميعهم«. وهو راأي املرّبد وابن ال�رّضاج والفار�صي ابن يعي�ص وابن ع�صفور. ينظر: املقت�صب 

30/3، والأ�صول 37/2)، و�رضح املف�صل 508/4، و�رضج اجلمل 57/2). 

)3) وهو اأنَّ »منذ ومذ« خرب مقّدم وال�صم املرتفع بعدهما مبتداأٌ، وهو مذهب الأخف�ص والزّجاج وطائفة من الب�رضيني. 

ينظر: اجلنى الداين 502، واملغني 247/4، والرت�صاف 9/3)4).

)4) �رضح الت�صهيل 7/2)2.

)5) واختاره ابن م�صاء وال�ّصهيلي. ينظر: الإن�صاف )/382، والرت�صاف 8/3)4)، واجلنى الداين 502، واملغني 248/4.

اأربعة  على  امل�صاألة  فا�صتوت   .508/4 املف�صل  �رضح  يف  يعي�ص  وابن   ،382/( الإن�صاف  يف  الأنباري  الفراء:  اإىل  ن�صبه   (6(

اأقوال.

)7) يقول ابن ه�صام يف اأوجه العرتا�ص على الإعراب »اأن يراعي املعرب معنى �صحيحًا ول ينظر يف �صحته يف ال�صناعة«. 

ينظر: املغني 48/6.

)8) �رضح الت�صهيل 7/2)2. 

القول  وهو  فا�صد؛  اأ�صل  على  بنيا  قولن  »وهذان  الكوفيني:  راأيي  عن   508/4 املف�صل  �رضح  يف  يعي�ص  ابن  قال   (9(

بالرتكيب«.

1-E3trad_Nahwi.indd   114 15/3/11   2:36 PM



((5

ورة قبوله بالّدليل اأو الّتعليل املو�صل  وفيه تاأكيد اأّن قبول ابن مالك بالّراأي ل يعني بال�رضّ

.
(((

اإليه

- اإعراب {              } يف قوله تعاىل: {                     }: 

اإذ  الإعرابي؛  الّتوجيه  باب  مالك يف  ابن  عليهم  اعرت�ص  من  اأبرز  من  الزخم�رضي  ُيعدُّ 

املتعّلقة  الإعرابية  توجيهاته  يف  عليه  العرتا�صات  من  كثرياً  مالك  ابن  م�صّنفات  �صّمت 

الّتوجيه الإعرابي لكلمة  الزّجاج يف  ، ومن ذلك اعرتا�صه عليه وعلى 
(2(

القراآنية بالآيات 

{   } يف قوله تعاىل: {          } ]�صـباأ: من الآية 28[، فبعد اأن 

 يف م�صاألة جواز تقدمي احلال على �صاحبها املجرور بحرف 
(3(

الّنحويني خالف جمهور 

اجلّر م�صتدًل بال�ّصماع يف الآية ال�ّصابقة؛ قال: »وفيه ثالثة اأقواٍل: اأحدها اأّن »كاّفة« �صفٌة 

، فـ»كاّفة« 
(4(

فة مقامه، وهو قول الّزخم�رضّي« لـ»اإر�صالة« فحذف املو�صوف واأقيمت ال�صّ

عنده �صفٌة ملو�صوٍف والّتقدير: »وما اأر�صلناك اإل اإر�صالًة عاّمًة لهم حميطًة بهم«.

ثّم ذكر الّراأي الّثاين يف توجيه »كاّفة« فقال: »والّثاين اأّن »كاّفة« حاٌل من الكاف، وهو 

، والّتقدير: »وما اأر�صلناك اإل جامعًا لهم يف الإبالغ«، 
(5(

قول الزّجاج، والّتاء فيه للمبالغة«

واإحلاق الّتاء فيه للمبالغة كالتي يف »عالمة ون�ّصابة«. 

))) تنظر امل�صاألة يف: الإن�صاف )/382، و�رضح املف�صل 507/4، و�رضح الر�صي 3/)29، و�رضح اجلمل 57/2)، والرت�صاف 

8/3)4)، واجلنى الداين 502، واملغني 246/4، وامل�صاعد )/5)5. 

)2) اعرت�ص عليه يف توجيهاته الإعرابية املتعلقة باآيات منها: اإعراب {   } يف قوله تعاىل: {

 {       } ]الرعـد: مـن الآيـة 2)[، و{            } فـي قـوله تعــاىل: {   

]الأعراف: من الآية 60)[، وجملة {            } يف قوله تعـاىل: {                        } ]احلجر: 
4[، و{      } يف قوله تعاىل: {    }]اآل عمران: من الآية 97[، وتوجيه انت�صاب {     } يف قوله 

تعاىل: {                                                    } ]الطارق: 8،9[، وغريها. ينظر: �رضح الت�صهيل 2/ 96)و393 ، 3 / 0)3، 

�رضح عمدة احلافظ 594/2، و�رضح الكافية 020/2). 

)3) ن�صبه اإىل اجلمهور: ابن ال�صجري يف الأمايل 5/3)، وال�صل�صيلي يف �صفاء العليل 528/2، والأزهري يف الت�رضيح 635/2.

)4) �رضح الت�صهيل 337/2. وينظر: الك�صاف 592/3، وقد نقل راأي الزجاج يف امل�صاألة. 

)5) �رضح الت�صهيل 337/2. وينظر: معاين القراآن واإعرابه للزجاج 254/4. 
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»الّنا�ص«، والأ�صل  اأّن »كاّفة« حاٌل من  امل�صاألة: »والّثالث  املختار يف  الّراأي  ثّم ذكر 

 وابن كي�صان، اأعني 
ّ
حيح، وهو مذهب اأبي علي »للّنا�ص كاّفًة« اأي جميعًا؛ وهذا هو ال�صّ

الّتوجيه  يف  اخلالف  ربط  فيظهر   .
(((

برهان« ابن  حكاه  بحرٍف،  املجرور  حال  تقدمي 

الّزخم�رضّي  قول  اإىل  يلتفت  »ول  قال:  ثّم  الّنحوية،  الق�صّية  اأ�صل  يف  باخلالف   
ّ
الإعرابي

 ول يف الّراأي الّنحوي امل�صّبب له، وهنا يظهر جلّيًا 
ّ
؛ ل يف الّتوجيه الإعرابي

(2(
والزّجاج«

الّزخم�رضّي  على  ماآخذه  جممل  كانت  فقد  الإعرابّية؛  الّتوجيهات  يف  الّنحوّية  نعة  ال�صّ اأثر 

، ومل يخل اعرتا�صه من تتّبع زلل 
(3(

اأّن العرب مل ت�صتعمل »كاّفة« اإل يف احلال تتمّثل يف: 

ل  الّزخم�رضّي يف امل�صاألة يف غري موطن الّنزاع؛ اإذ قال: »وهذا �صبيٌه مبا فعل يف خطبة املف�صّ

 .
(4(

من اإدخال باء اجلّر عليه واإ�صافته، والّتعبري به عّما ل يعقل«

اآخر ركيزته خمالفة الّزخم�رضّي ملا جرت عليه �صن العربّية يف نيابة  ولبن مالك ماأخٌذ 

ت�صتعمله  مل  مّما  فهو  لـ»اإر�صالة«  �صفًة  »كاّفة«  فكون  املحذوف،  املو�صوف  عن  فة  ال�صّ

العرب؛ فكيف تنوب عنه.

القـول  فـي  ال�ّصذوذ احلا�صـل  منـه  الزّجـاج؛ فذكـر  الّرد علـى توجيـه  فـي  �صـرع  ثـّم 

بـاأّن الّتـاء للمبالغـة، ثّم قـال: »واإذا بطـل القـولن تّعـني احلكـم ب�صّحـة الـقول الّثالـث؛ 

وهو اأن يكون الأ�صل: »وما اأر�صلناك اإل للّنا�ص كاّفًة«، فقّدم احلال على �صاحبه مع كونه 

))) �رضح الت�صهيل 337/2. وينظر: �رضح اللمع لبن برهان )/37)ـ38)، وقد نقل راأي اأبي علي وابن كي�صان. ومن عجيب 

اأمر ابن مالك اأنه قد �رضح يف منت الت�صهيل ب�صعف الراأي نحويًا، ثم هو يف ال�رضح يخرج عليه الآية القراآنية، خمالفًا 

ما عرف عند النحويني من عدم جواز حمل القراءة على وجه �صعيف كما ن�ص هو بقوله يف �رضح الت�صهيل )/)6: 

»و�صون القراآن عن الوجوه ال�صعيفة واجب«، ويعتذر له اأن ذلك رمبا من باب حمل القراءة على الوجه الأقل �صعفًا 

يف مقابل تعدد الأوجه ال�صعيفة. 

)2) �رضح الت�صهيل 337/2.. 

)3) ن�ص عليه ابن برهان يف �رضح اللمع )/38)بقوله: »وما ا�صتعملت العرب »كافة« قط اإل حاًل«.

)4) �رضح الت�صهيل 337/2. وابن مالك كثرياً ما يق�صو يف األفاظ اعرتا�صه على الزخم�رضي ويتتبعه. وفيما �صبق من ماأخذ قال 

ابن يعي�ص يف �رضحه للمف�صل )/66: »وقوله »بكافة الأبواب« �صاذ من وجهني؛ اأحدهما: اأن »كافة« ل ت�صتعمل اإل 

حاًل، وهنا خف�صها بالباء،... والوجه الثاين: اأنه ا�صتعمله يف غري الأنا�صي، والكافة اجلماعة من النا�ص لغة«.
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. وانطلق ابن مالك من هذا الّتوجيه ليبداأ يف الّتف�صيل الّنحوي للم�صاألة، وتاأكيد 
(((

جمروراً«

التي  ال�ّصعرّية  وال�ّصواهد  الأمثلة  من  كبرياً  عدداً  و�رضد  الّنحويني،  اأكث  خمالفًا  فيها  اجلواز 

امل�صاألة لأّن املخالفني  ال�ّصواهد يف هذه  العمدة بقوله: »واإمّنا كّثت  عرّب بعدها يف �رضح 

 .
(2(

كثريون«

 :
(((

املحور الثالث: اعتا�شه يف باب علمات االإعراب

يعر�ص للكلمة معاٍن خمتلفٌة، وهي على �رضبني؛ اأّولهما يعر�ص لها قبل الرّتكيب كالّت�صغري 

ب الّثاين من املعاين فهو  يغ، اأّما ال�رضّ واملبالغة واجلمع وغريها، وهذه املعاين تدّل عليها ال�صّ

ما يعر�ص مع الرّتكيب كالفاعلّية واملفعولّية والإ�صافة وغريها، وهذا الّنوع تتعاقب املعاين 

فيه على �صيغٍة واحدٍة؛ لذا فهي تفتقر اإىل حركات اإعراٍب متّيز بع�ص املعاين عن بع�ٍص. 

ومل تكن تلك العالمات مبناأى عن اعرتا�صات ابن مالك؛ فقد بداأ باحلديث عن مفهوم 

الإعراب فعرّب عنه بقوله: »الإعراب ما جيء به لبيان مقت�صى العامل من حركٍة اأو حرٍف اأو 

، فهذه الأ�صناف الأربعة من الإعراب حتمل مفهومًا لفظّيًا له يختلف 
(4(

�صكوٍن اأو حذٍف«

 الذين جعلوا من الإعراب اأمراً معنويًّا؛ اإذ هو تغيرٌي يف اآخر 
(5(

عّما ذهب اإليه اأكث الّنحويني

اأن ذكر  ابن مالك بقوله بعد  الكلمة واحلركات عالماته ودلئله. وهذا ما اعرت�ص عليه 

؛ اأي اأمراً معنوّيًا، ثّم عر�ص 
(6(

راأيه فيه: »وبهذا يعلم ف�صاد قول من جعل الإعراب تغيرياً«

))) �رضح الت�صهيل 338/2. 

)2) �رضح عمدة احلافظ )/429. تنظر امل�صاألة يف: �رضح اللمع لبن برهان )/37)، والأمايل ال�صجرية 5/3)، �رضح ابن الناظم 

على الألفية 235، وامل�صاعد 2/)2، �صفاء العليل 528/2، والت�رضيح 635/2، و�رضح الأ�صموين بحا�صية ال�صبان 726/2.

)3) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/43، )5، 74، 58/2، 207، 3/)25. �رضح الكافية ال�صافية 939، 424). 

)4) �رضح الت�صهيل )/33.

)5) ينظر: م�صائل خالفية يف النحو للعكربي 79. 

)6) �رضح الت�صهيل )/33.
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حججهم ورّدها بالّتف�صيل. 

وعلى الّرغم من قّلة اعرتا�صه يف هذا امل�صمار اإل اأّننا جنده يب�صط احلديث يف م�صائله، 

ويعر�ص الآراء املختلفة ويرّد عليها تف�صياًل؛ ومن ذلك:

- عامة اإعراب االأ�سماء ال�ستّة: 

تعّددت الآراء والّتف�صيالت يف م�صاألة اإعراب الأ�صماء ال�صّتة؛ بيد اأّن ابن مالك عر�ص 

نعة  من الآراء اأ�صهرها، وقد وقع اللب�ص يف اختياره يف امل�صاألة؛ فجرى خلف القيا�ص وال�صّ

الواو  الّت�صهيل: »وتنوب  يبداأ من قوله يف  ال�ّصهولة والي�رض، وتف�صيل ذلك  على ح�صاب 

، وقال يف �رضح العمدة بقوله: 
(((

عن ال�صّمة، والألف عن الفتحة، والياء عن الك�رضة...«

 :
(3(

، وقال يف الألفّية
(2(

»والّثاين من مو�صعي نيابة الواو عن ال�صّمة »الأ�صماء ال�صتة««

ـــْف ـــاالأَِل ـــَنَّ ِب ـــ�ـــسِ ــْفَواْرَفـــــــْع ِبـــــَواٍو َوانْ �ــسِ ــا اأَ ــَم ــا ِمــَن االأَ�ــسْ ــاٍء َم ــيَ ــــُرْر ِب َواْج

ونلحظ يف �صياغته للقاعدة اأّنه جعل اإعراب هذه الأ�صماء بحروف املّد على �صبيل الّنيابة 

 ،
(4(

عن احلركات، وقد قال عن هذا الّراأي: »وهذا اأ�صهل املذاهب واأبعدها عن الّتكّلف«

اإمّنا جيء به لبيان مقت�صى العامل، فال فائدة يف جعل مقّدٍر متنازٍع  ون�رضه باأّن الإعراب 

الّراأي هو راأي قطرب والّزيادي  ، وهذا 
(5(

فيه دلياًل، واإلغاء ظاهٍر واٍف بالّدللة املطلوبة

.
(6(

والزّجاجي من الب�رضيني، وه�صام من الكوفيني

اأّن  وهو   ،
(7(

الب�رضيني وجمهور   
ّ
والفار�صي �صيبويه  راأي  يختار  ذلك  بعد  جنده  لكّننا 

))) �رضح الت�صهيل )/43. 

)2) �رضح عمدة احلافظ )/)2). 

)3) الألفية ]27[. 

)4) �رضح الت�صهيل )/43. 

)5) �رضح الت�صهيل )/43. وينظر: تعليق الفرائد )/53). 

)6) ينظر: اجلمل3، والتبيني 94)، التذييل والتكميل )/76)، وامل�صاعد )/29. 

)7) ينظر: الكتاب 203/2، والبغداديات 539، والإن�صاف )/7)، والتذييل والتكميل )/75)ـ76).
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اإعرابها منويٌّ يف حروف املّد، وما قبلها حركات اإتباٍع مدلوٌل بها على الإعراب املنوّي؛ 

اأن  الإعراب  الأ�صل يف  لأّن  القيا�ص؛  من جهة  قويٌّ  مذهٌب  »وهو  عنه:  مالك  ابن  قال 

فال  الّنظري  معه  يوجد  وجٍه  على  الّتقدير  اأمكن  فاإذا  مقّدرًة،  اأو  ظاهرًة  باحلركات  يكون 

 ،
(((

عدول عنه، وقد اأمكن ذلك يف هذه الأ�صماء؛ فوجب امل�صري اإليه واقت�رض القول عليه«

نعة غري خاٍل من تكّلف الّتقدير. وهو راأيٌّ موافٌق لل�صّ

اأّن  منها:  الأّول  �صّعفها؛  اأخرى  اآراء  ثالثة  املقبولني-  ال�ّصابقني  الّراأيني  -غري  وذكر 

الإعراب مع الإ�صافة كاإعرابها جمّردًة، واأّن حروف املّد بعد احلركات نا�صئٌة عن اإ�صباعها، 

، و�صّعفه ابن 
(2(

واحلركات قبلها هي الإعراب. وهذا الّراأي من�صوٌب اإىل املازيّن والزّجاج

ورة اأو الّندرة. الثاين: اأّنها معربٌة باحلركات  مالك بعّلة اأّن مثل هذا ]اأي الأ�صباع[ بابه ال�رضّ

فهو  اأخوك«  »هذا  قلت:  فاإذا  مكانني«،  من  »الإعراب  ي�صّمى  ما  وهو  معًا،  واحلروف 

امل�صهور عن  القول  هو  قبلها. وهذا  التي  ال�صّمة  الّرفع، وكذلك  والواو عالمة  مرفوٌع، 

. و�صّعفه ابن مالك ملخالفته الّنظائر من جهتني؛ الأوىل: التبا�ص حركة الإعراب 
(3(

الكوفيني

باحلركة امل�صتحّقة للكلمة، والّثانية: اأّن فيه ن�صبة دللٍة واحدٍة اإىل �صيئني.

اإىل ما قبلها، ف�صلمت الواو يف  اأّنها معربٌة بحركاٍت منقولٍة من حروف املّد  الثالث: 

مبقت�صى  نفتاحه  ل  واألفًا  قبلها،  ما  لنك�صار  ياًء  الواو  وانقلبت  الّتجان�ص،  لوجود  الّرفع 

. وقد و�صفه ابن مالك باأّنه اأ�صعف الآراء املذكورة، ثم قال: 
(4(

ّ
الإعالل، وهو راأي الّربعي

»لأّن فيه خمالفة الّنظائر من ثالثة اأوجٍه؛ اأحدها: الّنقل يف غري وقٍف اإىل متحّرٍك. والّثاين: 

جعل حرف الإعراب غري اآخر. والّثالث: التبا�ص فتحة الإعراب بالفتحة التي ت�صتحّقها 

))) �رضح الت�صهيل )/48ـ49.

)2) ينظر: الإن�صاف )/7)، و�رضح الر�صي )/64، و�رضح املف�صل )/54)، والتذييل والتكميل )/77). 

)3) ينظر: الإن�صاف )/7)، و�رضح املف�صل )/54)، و�رضح الر�صي )/64. وهو يف التذييل والتكميل )/77)، والهمع )/25)، 

من�صوب اإىل الك�صائي والفراء. واإىل الفراء وحده يف التبيني 94). 

)4) ينظر: الإن�صاف )/7)، و�رضح املف�صل )/54)، والهمع )/25). ويف التذييل والتكميل )/77): »هو راأيه وراأي قوم من 

النحويني«.
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.
(3(

 مل يعر�ص لها ابن مالك
(2(

. ويف امل�صاألة اأقواٌل اأخرى
(((

البنية«

- نوع الك�رصة يف »اإٍذ«: 

التي تكّرر ذكرها عند ابن مالك  من م�صائل العرتا�ص يف عالمات الإعراب والبناء 

 على اأّن 
(5(

 يف ك�رضة »اإٍذ«؛ فابن مالك وجمهور الّنحويني
(4(

م�صاألة اعرتا�صه على الأخف�ص

الأ�صل يف حركة »اإذ« البناء على ال�ّصكون، وك�رضت الّذال مع الّتنوين للتقاء ال�ّصاكنني، 

نحو: {                            } ]الــروم: من الآية 4[، واإمّنـــا كان الّتنوين عو�صًا عن 

حها وتزيل اإبهامها، نحو قولك:  اجلملة املحذوفة؛ اإذ هي مبنّيٌة لفتقارها اإىل جملٍة تو�صّ

اأو  فعلّيٌة  تقّدمتها جملٌة  فاإذا  امللِك،  َعْبُد  اخلليفُة  اإْذ  ِجْئُتَك  اأو  َكان كذا وكذا،  اإْذ  ِجْئُتَك 

ا�صمّيٌة فقد يحذفون اجلملة امل�صافة اإليها لدللة اجلملة املتقّدمة وياأتون بتنوين العو�ص، كما 

فــي قوله تعـــاىل: {

                         } ]الزلزلــة اآية:)-4[، قال ابن يعي�ص: »والّتقدير: يوَم اإْذ َتَزْلَزَلت 

باأ�رضها  اجلمل  هذه  فحذفت  الإن�صاُن.  َقاَل  واإْذ  اأثقاَلَها،  الأر�ُص  ْخَرَجت  اأَ واإْذ  الأْر�ُص، 

قبله  الّذال  �صاكٌن، وكانت  الّتنوين، فدخل وهو  تقّدم من اجلمل وعّو�ص منها  ما  لدللة 

 .
(6(

�صاكنًة، فك�رضت الّذال للتقاء ال�ّصاكنني، فقيل: »يومئذ««

اأّما الأخف�ص فهو يرى اأّن الك�رضة هي ك�رضة اإعراٍب بالإ�صافة؛ قال ابن مالك: »واأظّن 

الّلفظ  اإىل اجلملة، فلّما زالت من  اإ�صافتها  نا�صئًا عن  بناءها  اأّنه جعـــل  حاملـه على ذلك 

))) �رضح الت�صهيل )/43. 

)2) تفاوتت املذاهب يف امل�صاألة عند النحويني حتى بلغت عند ال�صيوطي اثني ع�رض مذهبًا. ينظر: الهمع )/23)ـ27).

)3) تنظر امل�صاألة يف: الإن�صاف )/7)، والتبيني 93)، واللباب )/90، و�رضح املف�صل )/53)، و�رضح الر�صي )/63، والتذييل 

والتكميل )/75)، والرت�صاف 836/2، والهمع )/23)، و�رضح الأ�صموين بحا�صية ال�صبان )/9)).

)4) ينظر: معاين القراآن 583/2.

ال�صافية 939، ور�صف املباين 0)4، واملغني 40/2، واجلنى الداين  الت�صهيل 207/2، 3/)25، و�رضح الكافية  )5) ينظر: �رضح 

.(86

)6) �رضح املف�صل 202/2. 
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اإليها،  باإ�صافة »يوم« و»حني«  يومئٍذ وحينئٍذ  . فهي جمرورٌة يف نحو: 
(((

�صارت معربًة«

وامل�صاف اإليه معرٌب جمروٌر، واعرت�ص عليه ابن مالك فقال: »ويبطل ما ذهب اإليه ثالثة 

اأوجٍه؛ اأحدها: اأّن من العرب من يفتح الّذال فيقول »يومئذاً«، ولو كانت الك�رضة اإعرابّيًة 

مل تغن عنها الفتحة. الّثاين: اأّن امل�صاف اإىل »اإذ« قد يفتح يف مو�صع اجلّر والّرفع، ففتحه يف 

 { مو�صـع اجلـّر كقـراءة نافــع: {                } ]هــود: مــن الآيـة 66[، {     

 
(2(

اِعِر ]النمل: من الآية 89[، و{          } ]املعــارج: من الآية ))[، وكقــول ال�صَّ
]من الطويل[:

اأََرى وال  ــوَل  ــسُ � ــرَّ ال ــْعــثـَـاء  ِلــ�ــسَ ـــــا  ـــاِئـــُلـــْهَرَدْدنَ ــــــَردُّ َر�ـــسَ ــاً تُ ــئ ــْي ــسَ لـــيَـــوَمـــِئـــٍذ �

يُّ َيوَمِئٍذ مَبا ِفيِه. فلو كانت  وفتحه يف مو�صع الّرفع كقول العرب من رواية الفّراء: امل�صِ

ك�رضة »اإذ« اإعرابّيًة مل ينب ما اأ�صيف اإليه؛ لأّن �صبب بنائه اإمّنا كان لالإ�صافة اإىل ما لي�ص معربًا، 

فبطل ما اأف�صى اإىل القول باإعراب »اإذ«. الّثالث: اأّن العرب تقول: »كان ذلك اإٍذ« بالك�رض 

 ]من الوافر[: 
(3(

دون اإ�صافٍة اإىل »اإذ« كقول ال�ّصاعر

َعــْمــٍرو اأُمَّ  ـــَك  ـــاِب ِط َعــــْن  ــَك  ــتُ ــْي ــَه ــُحنَ ــي ــِح ــسَ � اإٍِذ  ـــــــــَت  َواأَنْ ـــٍة  ـــبَ ـــاِق ـــَع ِب

 .
(4(

فلو كانت الك�رضة اإعرابّيًة يف »يومئذ« مل تثبت عند عدم ما اقت�صاها وهو الإ�صافة«

 اأّن الأخف�ص مل ُيغفل مثل هذا ال�ّصاهد، بل ذكره وتاأّوله 
(5(

وقد ذكر ابن مالك يف موطٍن اآخر

 .
(6(

ورّد تاأويله يف هذا ال�ّصاهد، ولي�ص هذا موطن ذكره

))) �رضح الت�صهيل 207/2. 

)2) ينظر: الإن�صاف )/289 برواية )كيومئذ)، ومعجم �صواهد العربية 375. 

)3) قائله: اأبو ذوؤيب الهذيل. ينظر: معاين القراآن لالأخف�ص )/484 برواية )بعاقبة)، واملقت�صد )/74، و�رضح �صواهد املغني 

)/260، واخلزانة 490/6، معجم �صواهد العربية 06).

)4) �رضح الت�صهيل 3/)25. 

)5) �رضح الت�صهيل 207/2. وينظر: معاين القراآن لالأخف�ص 484/2.

)6) تنظر امل�صاألة يف: املقت�صد )/74، و�رضح املف�صل 2/)20، ور�صف املباين 0)4، وجواهر الأدب )6)، وتذكرة النحاة 379، 

واجلنى الداين 86)، واملغني 40/2، والهمع 75/3).
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املحور الرابع:

رف:  اعتا�شه على بع�ض االأحكام يف االإعراب والبناء واملنع من ال�شّ

كان لبن مالك بع�ص العرتا�صات على بع�ص الأحكام املتعّلقة بالإعراب والبناء واملنع 

مع  م�صائله،  اأبرز  ف�صاأذكر  املحور  هذا  م�صائل  بني  الربط  غياب  اإىل  ونظراً  ف،  ال�رضّ من 

الوقوف ب�صيٍء من الّتف�صيل عند بع�صها لتو�صيح �صورة العرتا�ص يف مثل هذه الأحكام؛ 

فمنها: 

 ،
(((

)العماد) الف�صل  ل�صمري   
ّ
الإعرابي املوقع  يف  والفّراء  الك�صائي  على  اعرتا�صه 

، واعرتا�صه 
(2(

واعرتا�صه على املرّبد يف ا�صم »ل« الّنافية اإذا كان مثنًى بني الإعراب والبناء

 يف حكايته 
ّ
، واعرتا�صه على الزّجاجي

(3(
على بع�ص الّنحويني يف »الآن« مبنية هي اأم معربة

على  »�صوى«  بناء  بلزوم  حكمه  يف  �صيبويه  على  واعرتا�صه   ،
(4(

الفتح على  »اأم�ص«  بناء 

، واعرتا�صه 
(6(

، واعرتا�صه على اجلرجايّن ومن وافقه يف بناء امل�صاف اإىل ياء املتكّلم
(5(

الظرفّية

، واعرتا�صه على الأخف�ص ومن وافقه يف 
(7(

على �صدر الأفا�صل يف بناء »�صحر« على الفتح

ف  ، واعرتا�صه على الأخف�ص كذلك يف حكم املنع من ال�رضّ
(8(

�رضف املعدول امل�صّمى به

.
(9(

يف نحو »م�صاجد« اإذا �صّمي به ثّم نّكر

))) ينظر: �رضح الت�صهيل )/69).

)2) ينظر: �رضح الت�صهيل 57/2.

)3) ينظر: �رضح الت�صهيل 220/2.

)4) ينظر: �رضح الت�صهيل 223/2.

)5) ينظر: �رضح الت�صهيل 6/2)3، و�رضح الكافية ال�صافية 6)7.

)6) ينظر: �رضح الت�صهيل 279/3، و�رضح الكافية ال�صافية 999.

)7) ينظر: �رضح الكافية ال�صافية 479).

)8) ينظر: �رضح الكافية ال�صافية 482).

)9) ينظر: �رضح الكافية ال�صافية 500).
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- »�سوى« بني االإعراب والبناء: 

اإنَّ مّما اعرت�ص فيه ابن مالك على اجلمهور فيما ذهبوا اإليه من لزوم »�صوى« امل�صتثنى 

بها الّن�صب على الظرفّية؛ فقال عنها: »ا�صٌم ي�صتثنى به، ويجّر ما ي�صتثنى به لإ�صافته اإليه، 

ويعرب هو تقديراً كما تعرب »غري« لفظًا، خالفًا لأكث الب�رضيني يف اّدعاء لزومها الّن�صب 

ه فقال: »وجعل �صيبويه  ، ورّد عليه من ن�صّ
(2(

َب الّراأي اإىل �صيبويه . وقد َن�صَ
(((

على الظرفّية«

غريه«:  يف  يحتمل  ل  مما  ال�ّصعر  يحتمل  ما  »باب  يف  فقال  مت�رّضف  غري  ظرفًا  »�صوى« 

املّرار  قول  وذلك  الأ�صماء،  من  غريه  مبنزلة  ظرفًا  اإل  الكالم  من  يجري  ل  ما  »وجعلوا 

 ]من الطويل[: 
(3(

ّ
العجلي

ِمْنُهُم  َكـــاَن  ــْن  َم الَفْح�َساَء  يـَـْنــِطــُق  ــنَــا«َوال  ــَواِئ �ــسِ ِمـــْن  َوال  ــا  ــنَّ ِم ــوا  َجــَلــ�ــسُ اإَِذا 

ن�ص  توظيف  -حماوًل  قال  ثم   .
(4(

غري« معنى  �صواء  معنى  لأّن  ذلك  »فعلوا  قال:  ثّم 

الكتاب يف راأيه-: »قلت: قد �رّضح �صيبويه باأّن معنى �صواء معنى غري؛ فذلك ي�صتلزم انتفاء 

الظرفّية كما هي منتفيٌة عن غري، فاإّن الّظرف يف العرف ما �صّمن معنى »يف« من اأ�صماء 

.
(5(

الّزمان اأو املكان، و»�صوى« لي�ص كذلك فال ي�صّح كونه ظرفًا«

فامل�صاواة بني »غري« و»�صوى« يف املعنى توجب اأن ياأخذا احلكم نف�صه يف عدم البناء 

وهذا  الظرفّية،  على  »�صوى«  اإتيان  من  املطلق  منعه  عدم  راأيه  من  ويفهم  الظرفّية،  على 

�ُصلِّم كونه ظرفًا مل ي�صّلم لزوم  ال�ّصابق: »واإن  ه  ، وقد قال بعد ن�صّ
(6(

ما نقل عن الكوفيني

))) �رضح الكافية ال�صافية 6/2)7. وينظر: الإن�صاف )/294، وتو�صيح املقا�صد 679/2. 

)2) ينظر: الكتاب )/)3ـ32، 407ـ409.

)3) ينظر: الكتاب )/)3، واملقت�صب 350/4، وما يحتمل ال�صعر من ال�رضورة 275ـ276، الإن�صاف )/294 )برواية: ولينطق 

املكروه). 

)4) �رضح الت�صهيل 5/2)3ـ6)3. والنقل عن الكتاب )/)3ـ32 )مع اختالف ي�صري).

)5) �رضح الت�صهيل 6/2)3. 

)6) قال الأنباري يف الإن�صاف )/294: »ذهب الكوفيون اإىل اأن »�صوى« تكون ا�صمًا وتكون ظرفًا«، وذكر مثل ذلك ابن 

ه�صام يف املغني 2/)36.
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. فانتفى حكم الّلزوم بال�ّصماع يف �صواهد ال�ّصعر 
(((

الظرفّية، لل�ّصواهد التي تقّدم ذكرها«

والّنث، والتي توؤّكد جميء »�صوى« يف غري الّظرفّية.

وقد عرّب عن هذا املعنى يف �رضح الكافية فقال يف رّده على اجلمهور: »اإّن من حكم 

بظرفّيتها حكم بلزوم ذلك، واأّنها ل تت�رّضف، والواقع يف كالم العرب نثاً ونظمًا خالف 

ذلك؛ فاإّنها قد اأ�صيف اإليها وابتدىء بها، وعمل فيها نوا�صخ البتداء وغريها من العوامل 

 ،
(2(

ِهم« َوى اأَْنُف�صِ تي َعُدّواً من �صِ مَّ
لَِّط على اأُ ْلُت َربِّي األ ُي�صَ الّلفظّية. فمن ذلك قول الّنبي: »�َصاأَ

، ومن 
(3(

اِء يف ِجْلِد الثَّوِر الأ�ْصَوِد« َعَرِة الَبْي�صَ َواُكم ِمَن الأَمِ اإل كال�صَّ وقوُله: »َما اأنُتم يف �صِ

 ]من الب�صيط[: 
(4(

اِعِر ذلك قوُل ال�صَّ

ــُه ــئُ ــِط ُمْ ــــوَت  امل اأَنَّ  َظـــنَّ  َمـــْن  ـــُذوُب...«)))َوُكـــــلُّ  ـــْك َم احَلــقِّ  ــَواِء  ِبــ�ــسَ ُمَعلٌِّل 

و�رضد عدداً من ال�ّصواهد ال�ّصعرّية جريًا على عادته يف الإكثار من ال�ّصواهد عند كثة 

املخالفني، وقد وقعت فيها »�صوى« يف مواقع اإعرابّية خمتلفٍة، كالرتفاع بالبتداء والفاعلّية 

مَثالها  واِهِد واأَ وبـ»لي�ص«، والّن�صب بـ»اأّن« واجلّر بالإ�صافة، وختم بقوله: »واإىل هذه ال�صَّ

اأَ�رَضُْت ِبَقْويل ]يف نظم الكافية[:

ـــــاداً اإلــــْيــــَهــــا َكــــــرُثَا ـــــنَ ـــــسْ ـــِهـــَرا«)))فـــــــاإنَّ اإِ� ـــــرْثاً ونَــْظــمــاً �ـــسُ َهــــا نَ َوَجــــرَّ

باإجازتهم   
(7(

اجلمهور عن  ورد  ما  اإىل  اإ�صارٌة  الّنث  يف  لورودها  مالك  ابن  تاأكيد  ويف 

))) �رضح الت�صهيل 6/2)3. 

)2) �صحيح م�صلم 5/4)22: »باب هالك هذه الأمة بع�صهم ببع�ص« برقم: ]2889[.

)3) �صحيح م�صلم )/)20: »باب كون هذه الأمة ن�صف اأهل اجلنة« برقم: ])22[.

)4) قائله: اأبو دوؤاد الإيادي. ينظر: �صعر اأبي دوؤاد 293، وهو فيه برواية: ]وكل من خال...[، و�رضح املف�صل 62/2، والهمع 

62/3)، واخلزانة 405/3، والدرر 93/3.

)5) �رضح الكافية ال�صافية 6/2)7-7)7.

)6) �رضح الكافية ال�صافية 720/2.

)7) قال �صيبويه يف الكتاب )/407: »ول يكون ا�صمًا اإل يف ال�ّصعر«. وينظر: التب�رضة والتذكرة )/3)3، والأمايل ال�صجرية 

)/359، والإن�صاف )/297، و�رضح املف�صل 62/2، و�رضائر ال�صعر 227. 
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خروجها عن الّظرفّية يف ال�ّصعر خا�صًة. 

ومل ُيْغِفل ابن مالك يف امل�صاألة رّد بع�ص اأدّلتهم التي تعّلقوا بها لتاأكيد راأيهم، ومن اأبرز 

الأدلّة التي وقف معها ابن مالك ب�صيٍء من الّتف�صيل ما عرّب عنه بقوله: »فاإن تعّلق باّدعاء 

، فو�صلوا املو�صول ب�صواك وحده كما و�صلوه 
(((

الّظرفّية بقول العرب: راأيت الذي �صواك

الّظرف  يلزم من معاملته معاملة  يقال ل  اأن  الّظروف. فاجلواب:  بـ»عندي« ونحوه من 

كونه ظرفًا... واإن اأطلق على »�صوى« ظرٌف اإطالقًا جمازّيًا مل ميتنع. واإمّنا ميتنع ت�صميته ظرفًا 

الّراأي  وهذا   .
(2(

واأوىل« اأحّق  فامتناعه  الّت�رّضف  عدم  مع  ذلك  كان  واإن  احلقيقة.  بق�صد 

 تخالف اجلمهور بامتناع 
(5(

، ويف امل�صاألة اأقواٌل اأخرى
(4(

ّ
 والزّجاجي

(3(
هو راأي الكوفيني

 .
(6(

الّلزوم

املبحث الرابع: اعتا�شه على تاأويلت الّنحويني وتقديراتهم: 

اإىل وجوٍه خفّيٍة  الكالم عن ظاهره  تتّمثل يف �رضف  بارعٌة  فنّيٌة  ذهنّيٌة  و�صيلٌة  الّتاأويل 

مري قبلها، يقولون: »جاء  ))) يف هذا الأ�صلوب ل تاأتي »�صوى« مبعنى »غري«؛ لأّن »غري« ل تدخل هنا اإل اإذا كان ال�صّ

الذي هو غريك«؛ فلّما و�صلوا »�صوى« بغري �صمري اّدعي اأنها ظرٌف، والّتقدير: »جاء الذي ا�صتقّر مكانك«. ينظر: 

الت�رضيح 582/2. 

)2) �رضح الت�صهيل 6/2)3. وقد وقف املرادي يف تو�صيح املقا�صد 678/2ـ683 مع اأدلة ابن مالك النقلية وال�صماعية واعرتا�صاته 

ب�صيء من التف�صيل والتعقب. 

)3) عدا الفراء. ينظر: الإن�صاف )/294، والتبيني 9)4، و�رضح املف�صل 62/2، والرت�صاف 546/3)، وامل�صاعد )/594. ويف 

الرت�صاف وامل�صاعد تاأكيد موافقة الفراء ل�صيبويه وجمهور الب�رضيني.

)4) ن�صبه اإليه: ابن ه�صام يف املغني 360/2، وابن عقيل يف امل�صاعد )/594. 

ينظــر:  قليـاًل.  غالبـــًا وكـ»غـري«  ت�صــتعمل ظــرفًا  »�صــوى«  اأن  يريــان  اللذيــن  والعكـــربي  الرمــاين  راأي  منهـــا   (5(

الأو�صح  يف  ه�صام  وابن   ،682/2 املقا�صد  تو�صيح  يف  املرادي  ذهب  واإليه   .(547/3 والرت�صاف   ،309/( اللبــاب 

.282/2

)6) تنظر امل�صاألة يف: الإن�صاف )/294، والتبيني 9)4، و�رضح املف�صل 2/)6، والرت�صاف 546/3)، وتو�صيح املقا�صد 679/2، 

واملغني 360/2، وامل�صاعد )/594، والت�رضيح 580/2، و�رضح الأ�صموين بحا�صية ال�صبان 698/2. 
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خمالفًا  الحتجاج  ع�صور  يف  العرب  كالم  من  جاء  ما  ملعاجلة   ،
(((

وتدّبٍر تقديٍر  اإىل  حتتاج 

لأقي�صتهم، اأو ل�صبط العالقة بني ظاهر الكالم والأ�صول التي تنتظم بنيته يف الفكر الّنحوي 

وفقًا لثنائّية الأ�صل والفرع، اأو حلاجة املعنى اإذ قد يوؤدي تف�صريه على الّظاهر اإىل ف�صاده، 

 .
(2(

وذلك �صائٌع يف تاأويل اآيات الّتنزيل

فالّنحويون اأّولوا الكالم و�رضفوه عن ظاهره كي يوافق قوانني الّنحو واأحكامه، ولهذا 

؛ منها: احلذف والّتقدير، والّزيادة، والّتقدمي والّتاأخري. وقد برع 
(3(

الّتاأويل مظاهر و�صوٌر

ناعة التي ت�صابكت فيها روافد الّثقافة العقلّية  فيه الّنحويون حتى �صار وجهًا من اأوجه ال�صّ

 يتنّبه اإىل هذا الإ�رضاف من الّتاأويل؛ فدعا اإىل نبذ اأهّم 
(4(

والّلغويّة، وهذا ما جعل ابن م�صاء

مظاهره كاحلذف والإ�صمار وال�صتتار وجعل الّن�صو�ص هي اجلاّدة، واأّن الأقي�صة يجب 

اأن  ويجب  عنه  فرٌع  ذلك  عدا  وما  اجلاّدة،  هو  لديه  العربي  الّنطق  لأّن  لها؛  تخ�صع  اأن 

يخدمه، فالّن�ص الّلغوي يجب اأن يخدم بال تاأويٍل ول تبديٍل. 

وحني يكون احلديث عن اعرتا�صات ابن مالك على تاأويالت الّنحويني فال يعني ذلك 

رف�صه لهذا املبداأ، و�صريه يف ركاب املتخّففني منه كابن م�صاء؛ بل اإّن ابن مالك كثرياً ما 

 
ّ
يعرت�ص على الّتاأويل بتاأويل اآخر، وله يف ذلك اأقواٌل حّدد فيها معامل هذا الّن�صاط العقلي

، ون�ّص على اأّن »�رضط جواز 
(5(

يف الّنظر للّن�صو�ص؛ منها: اأّن ما دّل عليه دليٌل فحذفه جائٌز

))) التاأويل بهذا املعنى ا�صتعمل عند علماء اأ�صول الفقه، وقد اأ�صهبوا يف احلديث عنه، وعن تعريفاته وا�صتعمالته و�رضوطه 

ذلك:  ينظر يف  العملية.  املمار�صة  على  اقت�رضوا  الذين  النحو  علماء  عليه  �صار  ما  على خالف  وتطبيقاته،  واأحكامه 

الإحكام يف اأ�صول الأحكام لالآمدي 58/3، واإر�صاد الفحول لل�صوكاين 298، واأ�صول النحو ملحمد عيد 57). 

 ،(44 اأبوجناح  ل�صاحب  النحو  نظرية  يف  ودرا�صات   ،(55 عيد  ملحمد  العربي  النحو  واأ�صول   ،(58 القرتاح  ينظر:   (2(

و�صوابط الفكر النحوي ملحمد اخلطيب 337/2. 

)3) تعددت �صور التاأويل واأ�صاليبه التي ا�صتنبطها املعا�رضون من تراثنا النحوي؛ وكان اأكثها تف�صياًل يف ظني للدكتور علي 

اأبو املكارم يف كتابه اأ�صول التفكري النحوي من �ص237حتى اآخر الكتاب. 

)4) ينظر: الرد على النحاة 56، واأ�صول النحو ملحمد عيد 69). 

)5) ينظر: �رضح الكافية ال�صافية )/462. 
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، وذكر اأّن »تقدير ما يغني اأوىل من تقدير 
(((

احلذف اأن يكون املحذوف متعّينًا ل حمتماًل«

، »واأّن زيادة حرٍف واحٍد اأوىل من زيادة 
(3(

، وتقدمي مف�رّضٍ على مف�رّضٍ مغتفٌر
(2(

مال يغني«

، وغريها من قواعد الّتوجيه العاّمة التي توؤّكد منهجه يف تاأويل الّن�صو�ص 
(4(

ثالثة اأحرٍف«

اأو �صياغتها. 

اأبواب الّنحو اكتفيت من  العاّم وال�ّصامل ل يخلو منه باٌب من  الّتاأويل مبفهومه  ولأّن 

الّنحويني؛ ويف  الّتاأويل عند  ل�صور  ابن مالك مبخالفته، واعرتا�صه  فيها  م�صائله مبا �رّضح 

م�صائله �صمن حماور  تكون  اأن  املبحث  هذا  طبيعة  واقت�صت  والّتقدير.  احلذف  مقّدمتها 

الّتاأويل،  ق�صايا  من  موقفه  لنا  تبنّي  اعرتا�صاته، وهي مبجملها  علل  بتباين  تباينت  متعّددٍة 

فكانت  ال�ّصابقني؛  على  ماآخذه  اأبرز  من خالل  وتقديراته  لتاأويالته  عاّمًة  مالمح  وتر�صم 

�صمن عدد من املحاور نف�صل احلديث عنها فيما يلي: 

 :
(((

املحور االأول: اعتا�شه على تاأويلت مف�شية اإىل ممتنع

اعرت�ص ابن مالك على بع�ص الّتاأويالت التي ت�صتلزم ممتنعًا -من وجهة نظره- اأو تف�صي 

اإليه، ومن ذلك:

- التّاأويل يف قول العرب »ال اأبالك« ونحوه: 

للقيا�ص يف نحو  العرب خمالفًا  ملا ورد عند   
(6(

تاأويل اجلمهور ابن مالك على  اعرت�ص 

))) �رضح الت�صهيل )/372. 

)2) �رضح الت�صهيل )/7)3. 

)3) ينظر: �رضح الكافية ال�صافية 650/2. 

)4) �رضح عمدة احلافظ 654/2. 

)5) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/48)، 63)، 34/2، 60، 63، 67، 207، 239، 249، 397، 3/)25، 255، 259، و�رضح 

الكافية ال�صافية 209، 530، 627، 940، و�رضح عمدة احلافظ 503.

)6) وهو راأي اخلليل و�صيبويه واملربد والزخم�رضي وابن ع�صفور وغريهم. ينظر: الكتاب 276/2، واملقت�صب 373/4، =
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قولهم: ل اأبالك، ول اأخالك، ول غالمي له؛ اإذ الأ�صل فيه: ل اأََب َلَك، ول َغالَمنْيِ َلُه، 

فيكونان مبنيني؛ لأّنهما مفردان مل ي�صافا، ولكن جاء بكثٍة على خالف القيا�ص فاأعرب 

ا�صم »ل« اّتفاقًا، فتاأّول جمهور الّنحويني هذا الأ�صلوب بزيادة الالم واإقحامها بني امل�صاف 

امل�صاف  بني  املقحمة  الالم  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنها  بها،  اعتداد  ل  وقالوا:  اإليه،  وامل�صاف 

 ]من جمزوء الكامل[: 
(((

وامل�صاف اإليه؛ يف نحو قول �صعد بن مالك

ــي ــت ــــْرِب ال ــــَح ـــــ ــــْل ــــــوؤْ�ــــــضَ ِل ـــــا بُ ـــرَتاُحـــوايَ ـــا�ـــسْ ـــــــــَط َف ـــْت اأََراِه ـــَع ـــسَ َو�

، فاعرت�ص على 
(2(

قال ابن مالك: »وهذا القول واإن كان قول اأكث الّنحاة فال اأرت�صيه«

تاأويل الّنحويني لهذا الأ�صلوب، وعلى قولهم بزيادة الالم واإ�صافة »اأبا« للـ»ك«، وقد قّرر يف 

 ،
(3(

املنت باأّن هذا من معاملة غري امل�صاف معاملة امل�صاف يف الإعراب ونزع الّتنوين والّنون

وقد عّلل رف�صه باأّن هذا الّتاأويل ي�صتلزم ممتنعًا؛ فقال: »لأّن الإ�صافة التي اّدعيت يف الأمثلة 

اإّما حم�صٌة واإّما غري حم�صٍة؛ فاإن كانت حم�صًة لزم كون ا�صم »ل« معرفًة، وهو  اإليها  امل�صار 

غري جائٍز، ول عذر يف النف�صال بالالم؛ لأّن نّية الإ�صافة املح�صة كافيٌة يف الّتعريف...

واإن كانت الإ�صافة املدعاة غري حم�صٍة لزم من ذلك خمالفة الّنظائر؛ لأّن امل�صاف اإ�صافة غري 

. اأراد اأّن الإ�صافة غري املح�صة حم�صورٌة يف كون 
(4(

حم�صٍة ل بّد من كونه عاماًل عمل الفعل«

.
(5(

امل�صاف ا�صم فاعٍل اأو ا�صم مفعوٍل اأو �صفًة م�صّبهًة، وما �صبق لي�ص كذلك

لكّنه مل يغفل اأن يجعل هذا الأمر م�صّوغًا يف اإقحام الالم يف �صاهد اجلمهور ال�ّصابق؛ 

فقال: »وقول من قال »يا ُبوؤْ�َص ِلْلَحْرِب« وهو يريُد: َيا ُبوؤْ�َص احَلْرِب، �صّهله كون اإ�صافته 

= واملف�صل 4))، و�رضح اجلمل 4/2)4. 

))) ينظر: الكتاب 207/2، والأمايل ال�صجرية )/)42، واجلنى الداين 07)، �رضح �صواهد املغني 582/2. 

)2) �رضح الت�صهيل 60/2. 

)3) ينظر: الت�صهيل 68. 

)4) �رضح الت�صهيل 60/2ـ)6. 

فة«.  )5) قال ال�صيوطي يف الهمع 97/2) عن هذا الراأي: »ورّد بعدم انح�صار غري املح�صة يف ال�صّ
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، ثم ذكر راأيه يف امل�صاألة؛ 
(2(

. ورّد راأي اجلمهور باأموٍر اأخرى ل �صاهد لها هنا
(((

حم�صة«

فة لها، فيتعّلق  وهو اأّن هذه اأ�صماٌء مفردٌة لي�صت مب�صافٍة، واملجرور بالالم يف مو�صع ال�صّ

كاكتمال  باملو�صوف  فة  ال�صّ اكتمال  اأّن  وذلك  بامل�صاف؛  املو�صوف  ف�صّبه  مبحذوٍف، 

 ،
(4(

وابن كي�صان راأي ه�صام  مالك هو  ابن  اختاره  الذي  ، وهذا 
(3(

اإليه بامل�صاف  امل�صاف 

 .
(5(

واختاره واعرت�ص على اجلمهور ابن احلاجب

ومن اعرتا�ص ابن مالك وتاأويله يف هذه امل�صاألة اعرتا�صه على تاأويٍل ذي عالقٍة باملعنى، 

قول  ومنه  »الأب« خا�صة،  بعد  الالم  اأَباك« بحذف  ال�ّصعر: »ل  يقال يف  قد  اأّنه  وذلك 

 ]من الطويل[:
(6(

م�صكني الدارمي

ٌد ـــــاَت ُمــــَزرِّ ــاٌخ َوَم ــمَّ ــسَ ــــاَت � ـــِدَوَقــــْد َم ـــاِل ـــَخ ِب اأَبـَــــــــاِك  ال  َكـــــــِرمٍي  واأَيُّ 

 ،
(7(

وهذا عند اجلمهور مبعنى: ل اأَبالك، قال ابن مالك: »كذا زعموا؛ وهو عندي بعيٌد«

ثّم عّلل بتعليٍل قريٍب من تعليله ال�ّصابق؛ فقال: »لأّنه اإن كان الأمر كذلك مل يخل من اأن 

بالالم؛ وهي  النف�صال  مقّدر  يكون  اأو  فيها،  عاماًل  »الكاف«  اإىل  م�صافًا  »اأٌب«  يكون 

العاملة يف »الكاف« مع حذفها. فالأّول ممنوٌع ل�صتلزامه تعريف ا�صم »ل«، اأو تقدير عدم 

متّح�ص الإ�صافة فيما اإ�صافته حم�صٌة. والّثاين ممنوٌع ل�صتلزامه وجود �صمرٍي مّت�صٍل معموٍل 

))) �رضح الت�صهيل 2/)6. 

)2) منها: قولهم اأن هذه الأ�صماء م�صافة اإ�صافة غري حم�صة مردود لأنها يف غري اأ�صاليبها ال�صابقة يف غري هذا الباب اإ�صافتها 

بات�صالها بالياء  اإ�صعاراً  اأبايل واأخايل، فلم تك�رض الباء ول اخلاء  حم�صة، وكذلك �صّعف قول الإ�صافة بنحو قولهم: ل 

تقديراً. ينظر: �رضح الت�صهيل 2/)6. 

)3) ينظر: �رضح الت�صهيل 2/)6ـ62. 

)4) ينظر: �رضح الت�صهيل 62/2، والتذييل والتكميل 254/5، وامل�صاعد )/343، وتعليق الفرائد 04/4).

وانت�رض  بالتف�صيل  ال�رضح  يف  الر�صي  عليه  اعرت�ص  وقد   .2(0/2 الر�صي  ب�رضح  والكافية   ،352/( الإي�صاح  ينظر:   (5(

للجمهور.

)6) ينظر: الكتاب 279/2 ]برواية: ...ميتع[، و�رضح املف�صل 2/)0) ]برواية: ...خملد[، واخلزانة 2/)9، ومعجم ال�صواهد 

.283

)7) �رضح الت�صهيل 63/2. 
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.
(((

لعامٍل غري منطوٍق به، وهو �صيٌء ل يعلم له نظرٌي؛ فوجب الإعرا�ص عنه، والتربوؤ منه«

ثم عّقب براأيه يف معنى هذا الأ�صلوب فقال: »والوجه عندي يف: ل اأبالك ول اأباك؛ اأن 

. وهذا توجيٌه لي�ص فيه من الّتكّلف �صيٍء؛ 
(2(

يكون دعاًء على املخاطب باأن ل ياأباه املوت

.
(4(

. ويف امل�صاألة تف�صيٌل واأقواٌل غري ما ذكر ابن مالك
(3(

واحلمد هلل«

- تاأويل قول الفرزدق: »بني ِذَراَعْي َوَجْبَهِة االأ�َسِد«: 

]من   
(6(

الفرزدق لقول  تاأويله  يف   
(5(

�صيبويه على  مالك  ابن  اعرت�ص  اآخر  �صاهٍد  يف 

املن�رضح[: 

َكـــْفـــِكـــُفـــُه اأُ ـــاً  َعـــاِر�ـــس َراأَى  ــــْن  َم ـــا  ـــِديَ بَـــــنْيَ ِذَراَعـــــــــْي َوَجــــْبــــَهــــِة االأ�ـــسَ

الإ�صافة،  �صبيل  على  »ذراعي«  العاطف  قبل  مبا  جّر  »الأ�صد«  لفظ  اأّن  �صيبويه  ويرى 

واملعطوف فا�صٌل بني امل�صاف وامل�صاف اإليه، ومقحٌم بينهما على نّية الّتاأخري؛ والّتقدير: 

 الذي يجعل الأّول »ذراعي« م�صافًا 
(7(

َبنْيَ ِذَراَعي الأ�َصِد وَجْبَهِتِه. ووافق ابن مالك املرّبد

اإىل حمذوٍف دّل عليه املتاأّخر »الأ�صد«، وهو كثرٌي يف كالمهم؛ اأي: حذف متقّدٍم لدللة 

متاأّخٍر عليه، والّتقدير: َبنْيَ ِذَراَعي الأ�َصِد َوَجَبَهِة الأ�َصِد. وَردَّ تاأويل �صيبويه لعّلٍة عرّب عنها 

بقوله: »واأّما القول الآخر ففيه العطف على امل�صاف قبل ذكر امل�صاف اإليه، مع اأّن ن�صبته 

ممنوٌع  وهو  لة،  ال�صّ قبل  كالعطف  قبله  فالعطف  املو�صول؛  من  لة  ال�صّ ن�صبة  امل�صاف  من 

))) �رضح الت�صهيل 64-63/2. 

)2) قال اأبو حيان يف التذييل 5/)27 عن هذا التاأويل لبن مالك اإنه يف غاية الف�صاد، وذكر اأوجه ف�صاده يف ثالثة اأمور.

)3) �رضح الت�صهيل 64/2. 

)4) تنظر امل�صاألة يف: �رضح املف�صل 00/2)، والإي�صاح يف �رضح املف�صل )/352، �رضح اجلمل لبن ع�صفور 4/2)4، و�رضح 

الر�صي 0/2)2، وتعليق الفرائد 03/4). لكن امل�صاألة مل تب�صط كما ب�صطت عند اأبي حيان يف التذييل والتكميل 253/5.

)5) ينظر: الكتاب )/80).

)6) ن�صبه النحويون اإىل الفرزدق ولي�ص يف ديوانه. ينظر: الكتاب )/80) ]برواية: عار�صًا اأ�رض به[، واملقت�صب 229/4، و�رض 

�صناعة الإعراب )/306، و�رضائر ال�صعر 53)، واخلزانة 2/)28.

)7) ينظر: املقت�صب 229/4. 
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. فرّد هذا الّتاأويل لأّنه ي�صتلزم ممتنعًا، واأّكد هذا الرّد 
(((

باإجماٍع، وما اأ�صبهه حقيٌق باملنع«

باأّن القول به يتنافى ومع ما عليه راأي �صيبويه وجمهور الب�رضيني يف باب الّتنازع من »جعل 

 .
(2(

العمل لأقرب العاملني من املعمول«

وكما كان اخلالف يف هذه امل�صاألة بني الإمامني �صيبويه واملرّبد كان اأي�صًا بني الّنحويني 

، ومنهم من قال بجواز 
(4(

، ومنهم من انت�رض للمرّبد
(3(

من بعدهما؛ فمنهم من انت�رض ل�صيبويه

 .
(5(

الأمرين على ال�ّصواء

 :
(((

املحور الثاين: اعتا�شه على تاأويلت ال حاجة اإليها

ة تاأويالت للنحويني يف بع�ص امل�صائل ل حاجة اإليها، واأرجع  ذهب ابن مالك اإىل اأنه ثمَّ

ذلك اإىل اأمور؛ منها: 

الّنحويني، ومن ذلك اعرتا�صه  العرب وقواعد  للم�صهور من كالم  التاأويل  )-  خمالفة 

حمل  »وقد  قال:  فقد  و»اأّن«؛  »لو«  بني  »ثبت«  للفعل   
(7(

الّزخم�رضّي تقدير  على 

))) �رضح عمدة احلافظ )/503. 

)2) �رضح عمدة احلافظ )/503.

)3) منهم: ابن ولد يف النت�صار 83، وابن جني يف اخل�صائ�ص 407/2، و�رض �صناعة الإعراب )/306، وابن ع�صفور يف �رضائر 

ال�صعر 54)، وا�صتدل على اإبطال تاأويل املربد، وابن اأبي الربيع يف الب�صيط 890/2، واملالقي يف ر�صف املباين 405، وابن 

ه�صام يف املغني 400/6.

)4) وقد وافقه الزخم�رضّي يف املف�صل 36) قبل موافقة ابن مالك له.

)5) قال ابن يعي�ص يف �رضح املف�صل 89/2) عن اختيار الزخم�رضي لراأي املربد: »واختار �صاحب هذا الكتاب هذا الوجه؛ 

وهذا ل يقدح فيما ذهب اإليه �صيبويه، لأنه يجوز اأن يكون املراد ما ذكره، ويكون الف�صل �صحيحًا باجلبهة، ويجوز 

اأن يكون كما ذكره اأبو العبا�ص...«. ونقل الأ�صموين يف �رضحه لالألفية بحا�صية ال�صبان 878/2 راأيًا ثالثًا عزاه اإىل بع�ص 

�رضاح الكتاب من�صوبًا اإىل الفراء؛ وهو: اأن ال�صمني م�صافان اإىل »الأ�صد«، ول حذف يف الكالم. تنظر امل�صاألة يف: 

النت�صار83، و�رضح املف�صل 89/2)، و�رضائر ال�صعر 53)، وال�رضورة ال�صعرية يف النحو العربي حلما�صة 342. 

)6) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/88، 308، 374، 47/2، و�رضح الكافية ال�صافية )55)، 635).

)7) ينظر: الك�صاف.
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فعاًل،  اخلرب  كون  التزام  على  و»اأّن«  »لو«  بني  »َثَبَت«  اإ�صماَر  َعاوؤُُه  ادِّ خم�رضيَّ  الزَّ

 .
(((

ومنعه اأن يكون ا�صمًا... وما منعه ذائٌع �صائٌع يف كالم العرب«

علي  اأبي  على  اعرتا�صه  ومنه:  العرب،  لغات  من  لغٍة  على  جاء  ل  املتاأوَّ الن�ص  2-  اأّن 

 يف تاأويله لبع�ص ال�ّصواهد التي ورد فيها اجلرَّ بـ»لعل«، بعد ذكره باأنَّ 
(2(

الفار�صي

 .
(3(

اجلرَّ بها لغة عقيل

3-  اأنَّ املعنى ظاهٌر يف الكالم ويف تاأويله اإثقاٌل وتكّلف، ومنه: اعرتا�صه على الب�رضيني 

يف تاأويلهم لبع�ص ال�ّصواهد التي مل يربز فيها ال�صمري يف اخلرب مع جريانه على غري 

حيح  : »َقْوِمي ُذَرا املِْجد باُنوَها...«؛ قال: »وال�صّ
(4(

�صاحبه، كما يف قول ال�ّصاعر

.
(5(

حمل الأبيات على ظاهرها، دون تكّلف ما يتّم املعنى بعدمه«

ِباأَْهِلِه...«:  َمْنَجنُوناً  اإال  ْهُر  الدَّ »وَما  ال�ّساعر:  قول  تاأويل   o

]من   
(7(

ال�ّصاعر لقول   
(6(

اجلمهور تاأويل  على  اعرتا�صه  املحور  هذا  م�صائل  اأ�صهر  من 

الطويل[: 

ِبــاأَْهــِلــِه ــاً  ــون ــنُ ــَج ــْن َم اإال  ـــُر  ْه ـــدَّ ال ــــا  بــاَوَم ُمــَعــذَّ اإال  ـــاِت  ـــاَج احَل ــُب  ــاِح �ــسَ َوَمـــا 

))) �رضح الكافية ال�صافية 635/3) و637). 

)2) ينظر: احلجة )/355. 

)3) �رضح الت�صهيل 47/2. وقد اأخذ اأبو حيان على ابن مالك قبل هذه امل�صاألة بقليل تاأويله لقول العرب: »لي�ص الطيُب اإل 

امل�صُك«؛ فبعد اأن اعرت�ص ابن مالك على تاأويل الفار�صي يف هذا الأ�صلوب واأثبت اأنها لغة متيم يف الت�صهيل 57 عاد يف 

ال�رضح ليعرت�ص على التاأويل بتاأويل، ورد اأبوحيان يف التذييل 300/4بـ: »اأن التاأويل ل يكون اإل اإذا كانت اجلادة على 

�صيء، ثم جاء �صيء يخالف اجلادة فيتاأول، اأما اإذا كانت لغة طائفة من العرب مل تتكلم اإل بها فال تاأول«. 

)4) �صبق تخريجه �ص 46.

)5) �رضح الت�صهيل )/308.

)6) من ن�صبه لهم: ابن عقيل يف امل�صاعد )/)28، والأزهري يف الت�رضيح )/649.

)7) من�صوب اإىل اأحد بني �صعد يف �رضح �صواهد املغني )/220 ]وذكر رواية اأخرى عن املازين: اأرى الدهر اإل منجنونًا[. 

وينظر: �رضح اجلمل 54/2، اجلنى الداين 325، وتخلي�ص ال�صواهد 282، واخلزانة 4/)2)، والدرر 98/2.
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فاجلمهور على اأّن من �رضوط اإحلاق »ما« بـ»لي�ص« يف العمل اأن يبقى الّنفي؛ ول ينتق�ص 

بـ»اإل« لأّنها ت�صرّي الكالم اإيجابًا؛ فلو عملت فيما بعد »اإل« لتوارد الّنفي والإيجاب على 

 .
(((

حملٍّ واحٍد وهو حماٌل

 عن يون�ص اإعمال »ما« يف اخلرب املوجب بـ»اإل«، ووافقه م�صتدًل 
(2(

وقد نقل ابن مالك

. وقد تاأّول 
(3(

بًا«، وهو راأي ال�صلوبني ب فيه »َمْنَجُنونًا« و»ُمِعذَّ بال�ّصاهد ال�ّصابق الذي ُن�صِ

فيه؛  تاأويالتهم  وتباينت   .
(5(

ب�صذوذه بع�صهم  وقال  ال�ّصاهد،  هذا   
(4(

الّنحويني جمهـور 

واإل  َمْنَجُنوٍن،  َدَوَراَن  َيُدوُر  اإل  الأ�صَل:  اأنَّ  على  �َصرْياً«  اإل  َزْيٌد  »َما  باب  مـن  اإّنه  فقيل: 

]�صـباأ: من الآية 9)[؛  بًا؛ اأي: »َتْعِذيبًا«، كما قال تعاىل: {      }  ُب ُمَعذَّ ُيَعذَّ

اأي: »مَتِْزيٍق«، ثّم حذف الفعالن وما اأ�صيف اإىل منجنوٍن، واأقيم املنجنون مقامه.

وقيل يف تاأويل ن�صبهما: اإّنهما مفعولن لفعلني حمذوفني مّتحدين؛ اأي: ي�صبه منجنونًا، 

 تاأويله لن�صب منجنوٍن على اأّنه من�صوٌب على اإ�صقاط 
(6(

وي�صبه معّذبًا. وُنقل عن ابن باب�صاذ

اخلاف�ص؛ واأ�صله: وما الّدهر اإل كمنجنوٍن. وقيل: اإّن منجنونًا ا�صٌم يف مو�صع احلال، وخرب 

فة، اأي: مثل املنجنون.  »ما« حمذوٌف؛ والّتقدير: وما الّدهر موجوداً اإل على هذه ال�صّ

وقد اأ�صار ابن مالك اإىل بع�ص هذه الّتاأويالت، ثم قال: »وهذا عندي تكّلٌف ل حاجة 

لها  اإحلاقًا  بها  من�صوبني  لـ»ما«  خربين  و»معّذبًا«  »منجنونًا«  يجعل  اأن  فالأوىل  اإليه؛ 

الّنق�ص، واأقوى من ال�صت�صهاد بهذا  اأحلقت بها يف عدم  الّنفي، كما  بـ»لي�ص« يف نق�ص 

))) ينظر: املغني يف النحو 99/3.

)2) ينظر: �رضح الت�صهيل )/373. 

)3) ينظر: اجلنى الداين 325، وامل�صاعد )/)28، والهمع 0/2)).

)4) منهم ابن ع�صفور يف �رضح اجلمل 55/2. وُنقل يف كتب املتاأخرين عن جمهور ال�صابقني. ينظر: التذييل  273/4، واجلنى 

الداين 325.

)5) ينظر: �رضح الأ�صموين بحا�صية ال�صبان /384.

)6) ينظر: التذييل 274/4، واجلنى الداين 326، وتخلي�ص ال�صواهد 285. 
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 ]من الوافر[: 
(((

البيت ال�صت�صهاد بقول مغّل�ص

ــــَهــــاراً ـــو نَ ـــثُ ـــْع ـــــذي يَ ـــــقُّ ال ــــــا َح ــــاال«)))َوَم ــــَك نَ اإال  ـــُه  ـــَل ـــْي لَ ُق  ِ ـــــرصْ ـــــ� َويَ

ورمّبا دفع ابن مالك اإىل نفي الّتاأويل يف امل�صاألة اأّن الأ�صل عدم الّتاأويل، كما ذكر ذلك 

. ومّما يجدر ذكره هنا اأّن راأي الّنحويني بعد ابن مالك مل يختلف يف الّنظر اإىل 
(3(

الأزهري

 .
(4(

هذا ال�ّصاهد عن راأي اجلمهور ال�ّصابقني

 :
(((

املحور الثالث: اعتا�شه على تاأويلت ال دليل عليها

اعرت�ص ابن مالك على بع�ص الّتاأويالت التي ذهب اإليها الّنحويون، وقد دفعه اإىل ذلك 

يح على خالف الّتاأويل؛ ومن ذلك: اأمران؛ اأحدهما: اأّن الّدليل ال�رضّ

- تقدير معنى »اأم« يف قول العرب: »اإنََّها الإِبٌل اأَْم �َساٌء«: 

)املنقطعة)  ا�صتفهاٍم  اأو  ت�صويٍة  بهمزة  امل�صبوقة  غري  العاطفة  »اأم«  معنى  تقدير  م�صاألة 

حني يليها املفرد؛ فقد ذكر ابن مالك اأّنها تفيد الإ�رضاب فهي مبعنى »بل«، وا�صتدّل بقول 

قبلها كما هو  الذي  املفرد  للمفرد بعدها على  �َصاٌء«، فهي عاطفٌة  اأَْم  »اإنََّها لإِبٌل  العرب: 

))) وهو مغل�ص بن لقيط، ن�صبه اإليه العيني يف املقا�صد النحوية )/)48. وينظر: اجلنى الداين 325، وتخلي�ص ال�صواهد 282، 

اأنه عر�صة للتاأويل  اأقوى يف تاأكيد الراأي يف امل�صاألة، ول�صيَّما  والدرر 00/2) ول�صُت اأرى يف هذا ال�ّصاهد ما يجعله 

ال�صاهد  اأقل من  فيه  النحويون من حذف ونيابة  تاأوله  ما  اأنَّ مقدار  املراد  اإْن كان  اإل  النحويون؛  له  اأوَّ ك�صابقه، وقد 

ال�صابق.

)2) �رضح الت�صهيل )/374.

)3) ينظر: الت�رضيح )/649.

)4) فخالفه: ابن فالح يف املغني يف النحو 00/3)، واأبو حيان يف التذييل والتكميل 273/4، وابن ه�صام يف تخلي�ص ال�صواهد 

284، وال�صيوطي يف الهمع 2/)))، والأ�صموين يف �رضح الألفية بحا�صية ال�صبان )/384. 

)5) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/306، 279/2، 372، 252/3، 362، و�رضح الكافية ال�صافية 338، و�رضح �صواهد 

التو�صيح 4 و2). 
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 اأّنها مبنزلة »الهمزة« و»بل«؛ واأّن الّتقدير: 
(((

الأمر بعد »بل«، ثّم قال: »وزعم ابن جّني

. فكاأّنه ا�صتفهاٌم و�صكٌّ عر�ص له بعد الإخبار، فالبّد من اإ�صمار »هي«؛ 
(2(

بل اأهي �صاٌء«

ابن  قال   .
(3(

فهي غري عاطفٍة م�صتاأنٌف،  لأّنه كالٌم  اجلملة،  اإل  »اأم« هذه  بعد  يقع  لأّنه ل 

مالك: »وهذه دعوى ل دليل عليها، ول انقياد اإليها، وقد قال بع�ص العرب: »اإنَّ ُهَناك 

لعدم  مقوٍّ  وهذا عطٌف �رضيٌح  قبلها،  ما  ن�صب  »اأم« حني  بعد  ما  فن�صب  �َصاًء«،  اأَْم  اإِباًل 

. فربط غياب الّدليل عند ابن جّني بن�صٍّ �رضيٍح على اأّن العطف 
(4(

الإ�صمار قبل املرفوع«

من باب عطف املفردات، وجعل منه دلياًل �رضيحًا على راأيه، و�صّعف تقدير ابن جّني؛ 

 .
(6(

 يف امل�صاألة، وخرٌق لإجماع الّنحويني
(5(

وهو ت�صعيٌف لراأي اجلمهور

قال:  اإذ  الّكافية؛  �رضح  يف  راأيه  عن  اختلف  هنا  مالك  ابن  راأي  اأّن  ذكره  يجدر  ومّما 

»ولبّد يف املنقطعة من معنى الإ�رضاب، والأكث اقت�صاوؤها مع الإ�رضاب ا�صتفهامًا... ومنه 

. لكّن هذا ال�صطراب يف 
(7(

اأَْم �َصاٌء«؟ اأَراَد: َبْل ِهي �َصاٌء« قول بع�ص العرب: »اإنَّها لأِبٌل 

 .
(8(

الّراأي ل ينفي اعرتا�صه ال�ّصابق

))) ينظــر: اللمــع 52)ـ53)، وقد نقــل عنــه الأزهــري يف الت�صــريح 589/3 غــري ذلك؛ وهو منه وهم اإذ خالف ما �رّضح 

به وُنقل عنه.

)2) �رضح الت�صهيل 362/3. 

)3) ينظر: �رضح املف�صل 7/5)ـ8).

)4) �رضح الت�صهيل 362/3. 

)5) ممن ن�صبه اإليهم: ابن ال�صجري يف الأمايل 08/3)، وابن عقيل يف امل�صاعد 456/2. 

)6) ذكره ابن ه�صام يف املغني )/299، وقال الأزهري يف الت�رضيح 950/3 بعد اأن نقل راأي ابن مالك: »وهذا ل يعرف اإل 

القراآن الكرمي )/400: »ويف نقل الإجماع نظر؛ ففي كتاب  ال�صيخ ع�صيمة يف درا�صات لأ�صلوب  من جهته«. قال 

الكتاب  ينظر:  ا�صتفهام«  اإذا دخلت على  بـ»بل« وحدها  تقدر  املنقطعة  اأم  باأن  يفيد  ما  ]بولق[  �صيبويه)/)492-49 

.(90/3

)7) �رضح الكافية ال�صافية 9/3)2). 

270، و�رضح  العربية  واأ�رضار   ،(07/3 ال�صجرية  والأمايل   ،(28 الأزهية  تنظر يف:  امل�صاألة  القوية يف  اأدلتهم  وللجمهور   (8(

املف�صل 7/5)، وجواهر الأدب 227، واجلنى الداين 206، والرت�صاف 2007/4، والت�رضيح 589/3، ودرا�صات لأ�صلوب 

القراآن الكرمي )/400. 
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اإىل دليٍل، وهذا ما يظهر جلّيًا يف م�صاألة احلذف والّتقدير؛  الّتاأويل يفتقر  اأّن  ثانيهما: 

فمعلوٌم اأّن من اأهّم �رضوط احلذف وجود قرينٍة تدّل على املحذوف، وقد نّبه ابن جّني على 

ولي�ص  واملفرد واحلرف واحلركة،  اجلملة  بقوله: »قد حذفت  الّدليل عند احلذف  اأهمّية 

 .
(((

�صيٌء من ذلك اإل عن دليٍل عليه؛ واإل كان فيه �رضٌب من تكليف علم الغيب يف معرفته«

وقد �صّطر ابن مالك قواعد عاّمًة يف هذا ال�ّصاأن بهدف بيان اأّن بع�ص الّتقديرات تفتقر اإىل 

الّدليل الذي تت�صّمنه هذه القواعد؛ ومن ذلك قوله: »وحّق املحذوف املقّدر ثبوته اأن يدّل 

 .
(2(

على معنًى ل يدرك بدونه«

 الذي نفى اأن ياأتي الفعل 
(3(

واّتكاأ على هذا الأ�صل يف رّد راأي قوٍم، منهم الّزخم�رضّي

املا�صي حاًل ولي�ص قبله »قد« ظاهرٌة اإل وهي قبله مقّدرٌة، قال ابن مالك: »وهذه دعوى 

ل تقوم على حّجٍة؛ لأّن الأ�صل عدم الّتقدير، ولأّن وجود »قد« مع الفعل امل�صار اإليه ل 

، ثّم ذكر قاعدته الّتوجيهّية ال�ّصابقة.
(4(

يزيد معنًى على ما قد يفهم به اإذا مل توجد«

املنادى:  ت�سبق  مل  التي  »الياء«  بعد  املحذوف  تقدير   o

تو�ّصٌط  ، وفيها 
(5(

الّنقل عنه فيها  اختلف  التي  املحور  امل�صائل يف هذا  اأ�صهر  وهذه من 

لبن مالك يف الّراأي، بني من قال بالّتقدير مطلقًا، ومن نفى الّتقدير بالكلّية، وي�صتند راأي 

الّدليل الذي عرّب عنه بقاعدة توجيهّية قال فيها: »اإّن   على 
ّ
الّتو�ّصط املبني ابن مالك على 

املّدعي حذف �صيٍء ي�صّح املعنى بدونه ل ت�صّح دعواه حتى يكون مو�صع اّدعاء احلذف 

. وبيان ذلك اأّن الّنحويني قد 
(6(

�صاحلًا للّثبوت، ويكون الّثبوت مع ذلك اأكث من احلذف«

))) اخل�صائ�ص 360/2. وينظر: املغني 7/6)3، وظاهرة احلذف يف الدر�ص النحوي 5)). 

)2) �رضح الت�صهيل 373/2. 

)3) ينظر: الك�صاف )/269. وهو راأي الب�رضيني عدا الأخف�ص يف الإن�صاف )/252، واملغني 6/)47.

)4) �رضح الت�صهيل 373/2.

)5) نقـل عنـه الإربلي يف جـواهر الأدب 363 خــالف مــا �صــرح به و�صعفـه. وقـال املحقق اإنه ناقل عن الر�صي؛ ومل 

اأجده يف �رضحه. 

)6) �رضح �صواهد التو�صيح 2)ـ3). 
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اختلفوا يف الأداة »يا« اإذا وليها ما لي�ص مبنادى، وقد ذكر ابن مالك من ذلك الأمر، نحو 

 ]من 
(2(

اآية 25[، والّدعاء، كقول ذي الرمة َيا ا�ْصُجُدوا ]النمل: من  األ   :
(((

ّ
قراءة الك�صائي

الطويل[: 

الِبَلى َعَلى  ــيٍّ  َم َداَر  ــا  يَ ا�ْسَلِمي  ــا  يَ الــَقــْطــُراأال  ــِك  ــاِئ ــْرَع ــَج ِب ــَهــًا  ــْن ُم َزاَل  َواَل 

و»ليت«، يف نحو قوله تعاىل: {                   } ]الن�صــاء: مــــن 

، و»حّبذا« 
(3(

نيا َعاِرَيٌة َيْوَم الِقَياَمِة« َيٍة يف الدُّ « نحو قوله: »َيا ُربَّ َكا�صِ الآية 73[، و»ُربَّ

 ]من الب�صيط[: 
(4(

كقول جرير

ــٍل ــبَ ــاِن ِمـــْن َج يَـّ ـــَذا َجـــبـَــُل الـــرَّ ـــبَّ ـــا َح ــايَ ــانَ ــاِن َمـــْن َك يَـّ ــُن الـــرَّ ــاِك ــسَ ــَذا � َوَحـــبَـّ

للّنداء  اأداًة  جميعًا  املوا�صع  هذه  يف  م�صتعملٌة  »يا«  اأّن  اإىل   
(5(

الّنحويني بع�ص  فذهب 

جاز  عليها  املنادى  لدللة  الّنداء  اأداة  حذف  جاز  كما  اأّنه  وحّجتهم  حمذوٌف؛  واملنادى 

 .
(6(

حذف املنادى لدللة اأداة الّنداء عليه

، وقالوا اإّن »يا« يف مثل هذه الرّتاكيب الواردة عن العرب 
(7(

واأنكر بع�صهم جميع ذلك

الك�صائي  وقراأ  من�صوب.  والفعل  النافية،  »ل«  عليها  دخلت  النا�صبة  »اأن«  اأن  على  »األ«  بت�صديد  اجلمهور  قراأها   (((

بتخفيف »األ« على اأن تكون »األ« حرف تنبيه، و»يا« اأداة نداء واملنادى حمذوف. ينظر: احلجة 234/3، والتذكرة 

لبن غلبون 585/2/2، والكايف يف القراءات ال�صبع لبن �رضيح 74).

)2) يف الديوان )/285. وينظر: املقا�صد النحوية )/399، وجواهر الأدب 363، واأو�صح امل�صالك )/235، و�رضح �صواهد 

املغني 7/2)6. 

)3) �صحيح البخاري )/379: »باب حتري�ص النبيs على �صالة الليل« برقم: ]074)[. 

]حبب[ )/)29، واخلزانة ))/209،  العربيــة 4))، وامل�صــاعد 487/2، والل�صان  اأ�صــرار  الديـوان )/65). وينظــر:  )4) يف 

والدرر 220/5.

)5) ينظر: ر�صف املباين 4)5، واجلنى الداين 357، واملغني 4/)45. وقد عد ابن فار�ص يف ال�صاحبي )23 اإ�صمار املنادى يف 

مثل هذه املوا�صع من �صن العرب يف كالمهم.

)6) ينظر: �رضح املف�صل )/385، و�رضح الر�صي )/389.

للتنبيه فح�صب، فهي قد  املوا�صع  اأن »يا« م�صتخدمة يف مثل هذه  اإىل  اأ�صار  اأول من  الكتاب 224/4  �صيبويه يف  )7) كان 

ت�صتخدم لتنبيه املاأمور، وهو راأي ابن جني يف اخل�صائ�ص 96/2)، وبه رد على املربد بقوله: »واأما قول اأبي العبا�ص: )اأنه 

اأراد: األ يا هوؤلء ا�صجدوا) فمردود عندنا«. 
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لي�صت اأداة نداء واملنادى حمذوٌف؛ واإمّنا هي حم�ص اأداة تنبيه، فال تقدير ملحذوٍف اأ�صاًل؛ 

لأّن تقدير املنادى املحذوف فيه اإجحاٌف، لأّن العامل فيه حمذوٌف، وهو الفعل »اأدعو«، 

ومن ثمَّ ُحذف معه الفاعل. وحذف املنادى كذلك فيه اإجحاٌف كبرٌي، ف�صاًل عن اأّنه هو 

 .
(((

املق�صود؛ ففي حذفه نق�ٌص للمراد

قال:  اإذ  والإثبات؛  العرتا�ص  يف  الّدليل  على  معتمداً  امل�صاألة  يف  ل  يف�صّ مالك  وابن 

 اأّن »يا« التي تليها »ليت« حرف نداٍء واملنادى حمذوٌف... وتقدير 
(2(

»يظــّن اأكث الّنا�ص

َمَعُهم.  ُكْنُت  َليَتني  َقْوُم  يا   :]73 الآية  من  ]الن�صاء:   { قول اهلل تعاىل: {  

معه  يكون  فال  يكون وحده،  قد  ليتني«  »يا  قائـل  لأّن  �صعيٌف؛  عنــدي  الّتقدير  وهــذا 

من  ]مرمي:   { منادى ثابــٌت ول حمذوٌف، كقول مرمي عليها ال�ّصالم: {      

 .
(3(

الآية 23[«

الّن�صو�ص بقوله:  بالّتاأويل يف مثل هذه  ال�صابقة رّداً على من قال  القاعدة  اإىل  اأملح  ثّم 

»ولأّن ال�ّصيء اإمّنا يجوز حذفه مع �صّحة املعنى بدونه، اإذا كان املو�صع الذي اّدعي حذفه 

م�صتعماًل فيه ثبوته؛ كحذف املنادى قبل اأمٍر اأو دعاٍء، فاإّنه يجوز حذفه لكثة ثبوته. فاإّن 

والّدعاء.  الأمر  على  بتقدميه  واملدعو،  املاأمور  ا�صم  توكيد  اإىل  يحتاجان  والّداعي  الآمر 

 .
(4(

وا�صتعمل ذلك كثرياً حّتى �صار مو�صعه منّبهًا عليه اإذا حذف، فح�صن حذفه لذلك«

ثّم �رضد عدداً من ال�ّصواهد التي يوؤكد فيه كثة اإثبات املنادى قبل الّدعاء والّنداء، ثّم قال: 

»فح�ّصَن حذَف املنادى -قبل الأمر والّدعاء- اعتياُد ثبوته يف حمّل اّدعاء احلذف، بخالف 

 .
(5(

»ليت« فاإّن املنادى مل ت�صتعمله العرب قبلها ثابتًا؛ فاّدعاء حذفه باطٌل خللّوه من دليل«

))) ينظر: ر�صف املباين 4)5، والبحر املحيط 03/4)و69/7، والهمع 45/3.

)2) منهم: الأنباري يف البيان يف غريب اإعراب القراآن )/224، والعكربي يف التبيان )/372.

)3) �صواهد التو�صيح 4. وينظر: �رضح الت�صهيل 389/3. 

)4) �صواهد التو�صيح 4.

)5) �صواهد التو�صيح 6. 
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عي احلذف والّتقدير قبل »ليت« كما  وهنا موطن ال�ّصاهد يف امل�صاألة؛ اإذ ل دليل عند مدَّ

هو احلال قبل الأمر والّدعاء. وعلى اأ�صا�ص هذا اخلالف يف الّتاأويل يبنى احلكم على نوع 

ملجّرد  قبلها  تقع  التي  »يا«  كون  »فتعنّي  »ليت«:  قبل  عنها  قال  فقد  الرّتكيب؛  يف  »يا« 

قبل »حّبذا«...  الواقعة  »يا«  للّتنبيه  »ليت« يف تّردها  قبل  الواقعة  »يا«  التنبيه... ومثل 

 .
(((

»» وقبل »ُربَّ

 :
(((

املحور الرابع: اعتا�شه على تاأويلت تخّل باملعنى

 عدداً من �رضوط احلذف و�صوابط الّتقدير بو�صفهما �صكاًل 
(3(

ذكر ابن ه�صام يف املغني

من اأ�صكال الّتاأويل الّنحوي؛ غري اأّنه مل يتطّرق اإىل اإفراد �صابط املعنى يف تقدير املحذوف 

بالّذكر، واإمّنا وِجدْت اإ�صاراٌت اإىل اأهمّية اأن يكون املقّدر متوافقًا مع املعنى، قال: »اإن منع 

 .
(4(

من تقدير املذكور معنًى اأو �صناعٌة ُقّدر ما ل مانع له«

 
(5(

فاعتبار املعنى يف الّتقدير اأمٌر لزٌم وهو املقّدم؛ »فمرعاة املعنى واملنا�صبة اأهّم واأوىل«

 فاإّن »تقديرات الّنحويني الوعاة مل تكن 
ّ
نعة. اأّما من ناحية الّتطبيق الفعلي مّما قد تفر�صه ال�صّ

خبط ع�صواٍء؛ واإمّنا كان هدفها املعنى اأيًّا كان هذا املعنى الذي يك�صفون عنه، كما اأّنهم يف 

�صبيل هذه الغاية ل يف�صدون �صناعتهم اللٍفظّية؛ بل يحر�صون على اّطراد القواعد، على األ 

))) �صواهد التو�صيح 7-8. وينظر: �رضح الت�صهيل 389/3، ولي�صت املوا�صع حم�صورة فيما ذكر؛ فقد ورد ذكر »يا« يف غري 

نداء قبل فعل املدح والذم والتعجب. تنظر امل�صاألة يف: الإن�صاف )/99، ور�صف املباين 4)5، وجواهر الأدب 362، 

واجلنى الداين 355، واملغني 449/4، ودرا�صات لأ�صلوب القراآن الكرمي 3/))6. 

)2) تنظــر بعــ�ص م�صــائله يف: �صــرح الت�صهيل 2/))3، 99/3، )22-223، و�رضح الكافية ال�صافية 906، 404) و�رضح عمدة 

احلافظ 328. 

 .406 3(7/6 (3(

)4) املغني 379/6. 

)5) ذكر هذا ال�صابط الزرك�صي يف الربهان 200/3، يف معر�ص ترجيحه لراأي الزخم�رضي يف تقديره مكان الفعل يف قولنا: 

)ب�صم اهلل)، واأنه مقدر بعد »بع�ص اجلملة« ملرعاة املنا�صبة املعنوية بتقدمي لفظ اجلاللة. 
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يكون املعنى على ح�صاب الإعراب والعك�ص �صحيٌح، فاإن تعار�صا كان اجلنوح اإىل املعنى 

 .
(((

مع الّتخريج على �رضورٍة اأجازها العرب«

وقد �صدد ابن مالك على اأْن يكون الّتقدير مقبوًل يف املعنى، ومن ذلك تنبيهه املتكّرر 

 يف الإ�صافة مبعنى »يف«، ويف ذلك اإ�صارٌة اإىل اأّن تاأويل اأ�صاليب 
(2(

على ما اأغفله الّنحويون

الإ�صافة على معنى »من« اأو »الالم« يف�صده، وذكر ذلك �رضاحًة حني قال بعد اإيراده عدداً 

من ال�ّصواهد: »فال يخفى اأّن معنى »يف« يف هذه ال�ّصواهد كّلها �صحيٌح ظاهٌر، ل غنى 

ٌل اإليه بتكّلف ل مزيد عليه، ف�صّح ما  عن اعتباره، واإّن اعتبار معنًى غريه ممتنٌع، اأو متو�صّ

؛ ف�صّحة املعنى يف الّتقدير توجب ت�صّمن الّدر�ص الّنحوي هذا الّنوع 
(3(

اأردناه واحلمد هلل«

من معاين الإ�صافة. 

ويف البحث عن اعرتا�ص ابن مالك على تاأويالت الّنحويني وتقديراتهم وجدنا اأن منها 

ما يقوم على اأ�صا�ص اعتبار املعنى، واأّن القول بالّتقدير املعرت�ص عليه يوؤّدي اإىل ف�صاده من 

وجهة نظر ابن مالك؛ ومن ذلك:

- تقدير فاعل »عدا« و»خا«: 

املّتفقني   يف تقدير فاعل »عدا« و»خال« 
(4(

الّنحويني اعرت�ص ابن مالك على جمهور 

يكون«  و»ل  »لي�ص«  ا�صم  كتقدير  فاعلهما  يقّدرون  فاجلمهور  حذفه؛  اأو  ا�صتتاره  على 

))) املعنى والإعراب عند النحويني )/))5.

)2) ينظر: �رضح الت�صهيل 3/)22، و�رضح الكافية ال�صافية 906/2، و�صواهد التو�صيح 67. وقد اأ�صار العالمة حممد ع�صيمة يف 

ر�صالة وجهها اإىل الدكتور حممود فجال الذي �صدر بها كتابه »احلديث النبوي يف النحو العربي«؛ اأ�صار اإىل اأن من 

الظواهر ال�صائعة عند ابن مالك تعبريه »وهذا مما فات النحويني، اأو غفل عنه النحويون«، وهي ل توؤخذ على ظاهرها؛ 

فقد يذكرها يف موطن ويخالف م�صمونها يف اآخر. وفيما يخ�ص هذه امل�صاألة التي قال اإنه غفل عنها النحويون فقد ذكر 

يف موطن اآخر اأنه غفل عنها اأكث النحويني، واأرى اأنَّ هذا التعبري هو الأدق؛ وذلك اأن ابن مالك تابع يف هذا الراأي 

لطائفة قليلة من النحويني منهم ابن احلاجب، ينظر: �رضح الر�صي 237/2، والت�رضيح 00/3).

)3) �رضح الت�صهيل 222/3ـ223. 

)4) فهو راأي �صيبويه وجمهور الب�رضيني. ينظر: الكتاب 348/2، والرت�صاف 536/3)، وامل�صاعد )/587، والهمع 286/3.
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بع�ص  على  يعود  مري  ال�صّ هذا  واأّن  فيهما،  م�صمٌر  ا�صمهما  اأّن  يرون  فهم  بهما،  امل�صتثنى 

َزْيداً،  ُهم  َبْع�صُ َلْي�َص  َزْيداً«،  َلْي�َص  الَقوُم  »َقاَم  فتقدير:  ال�ّصابق،  الكالم  معنى  من  املفهوم 

ُهم َزْيداً، قال ابن  ومثله: »َقاَم الَقوُم ل َيُكوُن َزْيداً«، معناه: اإل َزْيداً، واأَ�صله: ل َيُكوُن َبْع�صُ

مالك: »وكذا يقّدر اأكث الّنحويني فاعل »خال« و»عدا«، وفيه �صعٌف؛ لأّن قولك: َقاُموا 

.
(((

ُهم َزْيداً مل ي�صتقم« َعَدا َزْيداً، اإْن جعل تقديره: َجاَوَز َبْع�صُ

الأ�صل يف املعنى اأْن يفيد ا�صتثناء »زيٍد« وحده من القوم كّلهم، غري اأّن هذا الأ�صلوب ل 

، قال ابن مالك: 
(2(

يحّقق بدّقٍة هذا املعنى؛ لأّنه ل يلزم من جماوزة بع�صهم اإياه جماوزة كّلهم

اأي:  َزْيداً«  َلْي�َص  . وهذا بخالف قولك: »َقاُموا 
(3(

بالبع�ص من �صوى زيٍد« باأن يراد  »اإّل 

هم َزْيداً؛ لأّن »بع�ص« هنا يف �صياق الّنفي، في�صمل كّل بع�ٍص من القوم ولو كان  َلْي�َص َبْع�صُ

اإطالقه على اجلماعة  اأوىل من  اإطالق لفظ البع�ص على الفرد مقابل اجلماعة  فرداً، ولأّن 

مقابل الفرد على راأي اجلمهور. 

والّراأي عند ابن مالك »اأن يجعل الفاعل م�صدر ما عمل يف امل�صتثنى منه؛ فيقّدر »قاموا 

. ثّم 
(4(

عدا زيداً«: جاوز قيامهم زيداً، وي�صتمّر على هذا ال�ّصن اأبداً اإذا دعت اإليه احلاجة«

اأّكد موافقة اجلمهور يف ا�صم »لي�ص« و»ل يكون«، واأّنه ل يقّدر اإل بع�صًا م�صافًا اإىل �صمري 

 .
(5(

امل�صتثنى منه، ول يختلف لفظه باختالف الأ�صلوب

 خالف فقال فيما قدر اإنه »حمذوف« يف مقابل 
(6(

وتدر الإ�صارة هنا اإىل اأّن ابن مالك

))) �رضح الت�صهيل 2/))3. 

)2) ينظر: �رضح الر�صي 25/2)، والت�رضيح 589/2. 

)3) �رضح الت�صهيل 2/))3. 

)4) �رضح الت�صهيل 2/))3. وقد رد بع�صهم راأي ابن مالك كاأبي حيان الذي ذكر يف الرت�صاف 537/3) اأن راأيه ل يطرد؛ 

فهو ينتق�ص يف نحو: القوم اإخوتك عدا زيداً، مل يتقدم فعل ول ما جرى جمرى الفعل. ورد الدماميني يف تعليق الفرائد 

20/6) على هذا العرتا�ص وانت�رض لبن مالك. 

 ،5(/2 املف�صل  و�رضح   ،426/4 املقت�صب  يف:  تنظر  والفراء؛  واملربد  الكوفيني  اإىل  من�صوبة  اأخرى  اأقوال  امل�صاألة  ويف   (5(

والرت�صاف 536/3)، وامل�صاعد )/587، والهمع 286/3، و�رضح املقرب 972/2.

)6) �رضح الت�صهيل 2/))3. وينظر: امل�صاعد )/588. 
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قد وقعت موقع  ال�صتثناء  بعملها  الأفعال  اأّن هذه  باأنه »م�صمر«، وعّلته يف ذلك  قولهم 

 .
(((

»اإل« فكما ل يظهر بعد »اإل« اإل ا�صٌم واحٌد، كذلك ما جرى جمراها

 :
(((

املحور اخلام�ض: اعتا�شه على تاأويلت ال تّطرد

حذف  فيها  التزم  العرب  عن  م�صموعة  اأ�صاليب  الّتقعيد  مرحلة  يف  الّنحويون  واجه 

جملٍة اأو بع�ص جملٍة؛ ف�صعى الّنحويون اإىل تقدير هذا املحذوف لت�صتقيم القواعد وتّطرد 

الأحكام وتري الرّتاكيب على �صٍن واحٍد. وقد اختلف الّنحويون يف تقدير املحذوف 

الواحد واّتفقوا؛ غري اأّن ابن مالك كان ي�صعى اإىل اأن يكون تقدير املحذوف-�صواء كان 

عاماًل اأو معموًل- مّطرداً يف اأ�صاليب العرب وتراكيبهم من دون ندٍّ اأو �صذوٍذ، ومّما �رّضح 

ولذا   ،
(3(

املّطرد« غري  اعتبار  من  اأوىل  املّطرد  »اعتبار  قوله:  العاّمة  الّتوجيه  قواعد  من  به 

اعرت�ص على بع�ص الّتقديرات بحّجة عدم اّطرداها؛ فهي اإن جازت يف ن�صٍّ امتنعت من 

اآخر يف الباب نف�صه.

- تقدير متعلَّق �سبه اجلملة الواقعة موقع اخلرب: 

اخلرب  موقع  الواقع  الّظرف  بتعّلق  القائلني  الّنحويني  من  كثرٍي  راأي  مـالك  ابـن  ف  �صعَّ

با�صم  تعّلقه  اأمكن  بفعٍل  تعّلقه  وقّدر  الّظرف خرباً  فيه  كان  كّل مو�صع  »اإّن  فقال:  بفعٍل 

فاعل. وبعـد »اأّما« و»اإذا« املفاجاأة يتعنّي الّتعلق با�صم فاعٍل... لأّن »اأّما« و»اإذا« املفاجاأة 

ل يليهمـا فعٌل ل ظاهٌر ول مقّدٌر. واإذا تعنّي تقديــر ا�صـم الفاعل يف بع�ص املوا�صع ومل 

ليجري  فيه،  احتمال  ما ل  اإىل  املحتمل  رّد  املوا�صع وجب  بع�ص  الفعل يف  تقدير  يتعنّي 

يدخل  التي  اجلهات  عن  اأثناء حديثه  وذلك يف  الراأي؛  هذا  مالك يف  ابن  على   265/6 املغني  ه�صام يف  ابن  اعرت�ص   (((

العرتا�ص على املعرب من جهتها. 

)2) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/277، 7)3، 3/2)، 59)، 324، 6/3))، و�رضح الكافية ال�صافية 350.

)3) �رضح الت�صهيل 230/3.
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.
(((

الباب على �َصَنٍ واحٍد«

فقد جعل عدم اّطراد تقدير الفعل يف كّل الأ�صاليب لتتعّلق به �صبه اجلملة �صببًا يف ترك 

تقديره، وذكر غري ذلك من الأ�صباب.

؛ 
(3(

، واإىل الأخف�ص يف �رضح الّت�صهيل
(2(

وقد َن�صب هذا الّراأي اإىل �صيبويه يف �رضحه للكافية

، وخالف ابن مالك 
(6(

، وُن�صب اإىل جمهور الب�رضيني
(5(

 وابن جني
(4(

وهو راأي ابن ال�رّضاج

 .
(9(

به اأكثهم اإىل اجلمهور ، وَن�صَ
(8(

 والّزخم�رضّي
(7(

ّ
بذلك راأي اأبي علي

وقد ذكر ابن مالك اأربعة اأدّلٍة لختياره تقدير ا�صم الفاعل »املفرد«، ورمبا كان اأهّمها 

ذاك املتعّلق مب�صاألة الّطراد، بدليل تكرار ذكره يف �رضح الّت�صهيل و�رضح الكافية. ومل يقف 

ابن مالك اإل مع دليل واحد من اأدلّة اجلمهور يتعّلق بنفي الّطراد يف تقدير ا�صم الفاعل؛ اإذ 

حكموا بتعنّي تقدير الفعل يف بع�ص املواطن، قال الأنباري مرّجحًا تقدير الفعل: »والذي 

لة ل تكون اإل جملًة،  اأّنا وجدنا الّظرف يكون �صلًة للذي...وال�صّ يدّل على ما ذكرناه 

فلو كان املقّدر ا�صم الفاعل الذي هو »م�صتقر« لكان املقّدر مفرداً...واملفرد ل يكون �صلًة 

))) �رضح الكافية ال�صافية )/349. 

)2) �رضح الكافية ال�صافية )/349. وذكر يف الت�صهيل ب�رضحه )/3)3 اأن �صيبويه مل ي�رضح به بل اأوماأ اإليه؛ مما جعل هناك اختالفًا 

يف ن�صبة الراأي اإىل �صيبويه، فناق�ص ابن خروف يف فهمه لن�ص �صيبويه باأن مراده اأن انت�صاب الظرف باملبتداأ من دون 

حاجة اإىل تقدير. ون�صب اإليه القول بتقدير الفعل بخالف ما ن�صبه ابن مالك، ذكر ذلك: اجلرجاين يف املقت�صد )/277، 

واأبو حيان يف التذييل والتكميل 49/4، وابن عقيل يف امل�صاعد )/236.

)3) �رضح الت�صهيل )/8)3. وقد ا�صطربت ن�صبة ابن مالك يف هذا الراأي اإىل الأخف�ص؛ فن�صب اإليه القول بتقدير ا�صم الفاعل 

ووافقه يف �رضح الت�صهيل، ويف �رضح الكافية )/350 ن�صب اإليه القول بتقدير الفعل وخالفه. 

)4) ينظر: الأ�صول )/63. 

)5) ينظر: اللمع 75. 

)6) ن�صبه الأزهري يف الت�رضيح )/535. 

)7) ينظر: املقت�صد )/277. 

)8) ينظر: املف�صل 54. 

)9) ينظر: الإن�صاف )/245، والتبيني 249، واللباب )/39)، و�رضح املف�صل )/)23، واملغني يف النحو 8/2)3.
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. قال ابن مالك معرت�صًا على هذا 
(((

األبّتة؛ فوجب اأن يكون املقّدر فعاًل الذي هو »ا�صتقّر««

ال�صتدلل: »وهذا لي�ص ب�صيٍء؛ لأّن الّظرف املو�صول به واقٌع موقعًا ل يغني فيه املفرد، بل 

اإذا وقع فيه مفرٌد تاأّول باجلملة، والّظرف املخرب عنه واقٌع موقعًا هو للمفرد بالأ�صالة، واإذا 

.
(2(

وقعت اجلملة فيه تاأّولت مبفرٍد، فال ي�صلح اأن يعامل اأحدهما معاملة الآخر«

- تقدير نا�سب املفعول اجلاري جمرى املثل يف نحو: {             }

مما التزم فيه الّنحويون احلذف والّتقدير حذف نا�صب املفعول اجلاري جمرى املثل يف 

} ]الن�صاء: من الآية 70)[، و{ كثة ال�صتعمال؛ نحو قوله تعاىل: {  

             } ]الن�صاء: من الآية )7)[؛ فـ»َخرْياً« يف الآيتني من�صوٌب بفعٍل حمذوٍف وجوبًا 

 واختاره ابن مالك، واعرت�ص على 
(3(

تقديره: وائتوا خرياً لكم، وهو راأي اخلليل و�صيبويه

؛ وهو اأّن »خرياً« و�صٌف للم�صدر املحذوف، والّتقدير: انتهوا انتهاًء خرياً، 
(4(

تقدير الفّراء

فة مقامه، قال ابن مالك: »وهذا القول  واآمنوا اإميانًا خرياً، فحذف امل�صدر واأقيمت ال�صّ

مردوٌد بقولهم: »ح�صبك خرياً لك«؛ فاإّن تقدير م�صدٍر ههنا ل يح�صن، وبقولهم: وراءك 

لأنه غري مطرد يف  الّتقدير  برّد  ، فحكم 
(5(

مل�صدٍر« ملكاٍن ل  �صفٌة  اأو�صع  فاإّن  لك،  اأو�صع 

اأ�صاليب الباب.

 على راأي الك�صائي الذي يرى اأّن »خرياً« من�صوٌب 
(6(

وكان قد اكتفى باعرتا�ص الفّراء

اأن  �صّح جلاز  لو  الّتقدير  هذا  واأّن  لكم،  النتهاء خرياً  يكن  والّتقدير:  بـ»يكن« حمذوفًا؛ 

))) الإن�صاف )/247.

 ،23(/( املف�صل  و�رضح   ،249 والتبيني   ،245/( والإن�صاف   ،276/( املقت�صد  يف:  امل�صاألة  تنظر   .3(8/( الت�صهيل  �رضح   (2(

واملغني يف النحو 8/2)3، والتذييل والتكميل 49/4، والت�رضيح )/535، والهمع 2/)2. 

)3) ينظر: الكتاب )/282- 283. 

)4) ينظـر: معــاين القــراآن )/295. ومل يقــل الفراء ذلك �رضاحة؛ لكنَّ كالمه قابل للتاأويل على نحو يوافق ما ا�صتهر يف 

النقل عنه.

)5) �رضح الت�صهيل 59/2). 

)6) ينظر: معاين القراآن )/296.
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بقوله: »وعلى كّل حاٍل ل  امل�صاألة  ثّم ختم  اأخانا.  تقدير: تكن  اأخانا« على  يقال: »انته 

ي�صلح اأن يراد به امل�صدر ول اأن يراد به ما قّدر الك�صائي؛ واإذا بطل قول الك�صائي وقول 

اأكث  ، وهو راأي 
(((

القول املذكور، وهو قول اخلليل و�صيبويه« الفّراء تعنّي احلكم ب�صّحة 

.
(2(

الّنحويني

بقي اأن اأ�صري يف ختام هذه املبحث اإىل موقف ابن مالك من تاأويالٍت و�صفها باملتكّلفة، 

من  بواحد  الّتاأويل  يرتبط  حني  ول�صيَّما  بالّتكّلف،  الّتاأويالت  لبع�ص  و�صفه  تكّرر  فقد 

اإذا اأف�صت اإىل ممتنٍع، اأو مل  اأّن بع�ص الّتاأويالت تكون متّكلفًة  املحاور ال�ّصابقة؛ فهو يرى 

يكن لها حاجٌة، اأو افتقدت الّدليل، اأو اأف�صدت املعنى، اأو كانت غري مّطردة، وعليه فلم 

 .
(3(

يخل حموٌر مما �صبق من م�صاألة و�صف ابن مالك الّتاأويل فيها بالّتكّلف

ومل اأجد عند ابن مالك و�صفًا لتاأويٍل بالّتكّلف من دون �صواه اإل وهو من باب الرّتجيح 

بـني الّتاأويـالت املختلفـة غـالبًا، ومن اأ�صـهر م�صـائله تاأويل �صـيبويه لقوله تعاىل: {

 

بالّرفع  العطف  الأبرز على جواز  الكوفيني  �صاهد  الآية هي  ]املائدة:69[؛ فهذه   {   

على ا�صم »اإّن« قبل متام اخلرب، وهو ما يرف�صه الب�رضيون القائلون باأّن العطف هنا اإن ح�صل 

ابئون« على  فبالّن�صب، ومل يكن هناك بدٌّ من تاأويل هذه الآية التي ظاهرها عطٌف لـ»ال�صّ

الّتقدمي  ابئون فعلى  اآمنوا؛ فقد قال �صيبويه: »واأّما قوله عّز وجّل: وال�صّ ا�صم »اإّن« الذين 

الآخر  واليوم  باهلل  اآمن  من  هادوا  والذين  اآمنوا  الذين  اإّن  الّتقدير:  اأّن  اأراد   ،
(4(

والّتاأخري«

))) �رضح الت�صهيل 59/2). 

)2) منهم: الأخف�ص يف معاين القراآن )/457، واملربد يف املقت�صب 283/3، وابن ال�رضاج يف الأ�صول 253/2. تنظر امل�صاألة 

يف: الأمايل ال�صجرية 98/2، و�رضح املف�صل )/394، و�رضح اجلمل 585/2، و�رضح الر�صي )/306، والرت�صاف 475/3)، 

والهمع 9/3). 

)3) تنظر بع�ص امل�صائل املعرت�ص عليها واملو�صوفة بالتكلف اإىل جانب الأمور ال�صابقة يف: �رضح الت�صهيل )/372، 47/2، 

6/3))، و�رضح الكافية ال�صافية 906، و�صواهد التو�صيح 2). 

)4) الكتاب 55/2). 
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ابئون والّن�صارى كذلك. وهذا  وعمل �صاحلًا فال خوٌف عليهم ول هم يحزنون، وال�صّ

الّتقدير ي�صتلزم الف�صل بني »اإّن« وخربها باملعطوف، قال ابن مالك: »واأ�صهل من الّتقدمي 

اآمنوا  الذي  اإنَّ  قيل:  كاأّنه  بعده،  ما  بخرب  عليه  مدلوٍل  العطف  قبل  خرٍب  تقدير  والّتاأخري 

احلًا فال  ارى َمْن اآَمَن باهلل واليوِم الآِخِر وَعِمَل �صَ ابئون والنَّ�صَ َفِرُحوَن، والذين َهاُدوا وال�صَّ

. فابن مالك ل يعرت�ص على تاأويل �صيبويه؛ لكّنه يرى 
(((

َخْوٌف عليهم ول هم يحَزُنوَن«

اأ�صهل من  املذكور  بدللة  فتقدير حمذوٍف  والأ�صهر،  الّتاأويل  بالأ�صهل يف  الأخذ  �رضورة 

الّتقدمي والّتاأخري، واأقّل تكّلفًا يف ظهور املعنى.

 :
(((

املبحث اخلام�ض: اعتا�شه على املعاين والّدالالت

، والأغرا�ص هي 
(3(

عّرف ابن جّني الّلغة باأّنها »اأ�صواٌت يعرّب بها كّل قوٍم عن اأغرا�صهم«

املعاين والّدللت؛ فهي اإذن و�صيلة الّتوا�صل والّتفاهم بني الّنا�ص والتي حتّقق الّنفع بو�صاطة 

املعاين املنتقلة من املتكّلم والكاتب اإىل امل�صتمع والقارئ، »وما دامت الّلغة و�صيلًة حتّقق 

 عليها و�صيلٌة حتّقق الّنفع باملعيار، لأّنه من علوم الآلة؛ فمعايري 
ّ
الّنفع باملعنى فاإّن الّنحو املبني

 )ت 972هـ) بقوله: »وغايته ال�صتعانة 
ّ
الّنحو لي�صت غاياٍت بل و�صائل لغايٍة حّددها الفاكهي

.
(5(

»
(4(

على فهم معاين الكتاب وال�صّنة وم�صائل الفقه وخماطبة العرب بع�صهم بع�صًا«

))) �رضح الت�صهيل 50/2.

)2) الدللة: »كون الّلفظ متى اأطلق اأو اأح�ّص فهم منه معناه للعلم بو�صعه«، ينظر: تاج العرو�ص 498/28، واملعنى الدليل: 

هو اأن تدل الكلمة يف اأ�صل و�صعها وا�صتعمالها على معنى م�صتقل يتح�صل بها، فتكون الكلمة داًل، واملعنى مدلوًل 

عليه. وهذا املعنى الدليل يتكون من جزاأين مهمني: )- املعنى املقايل: وي�صمل نوعني؛ الأول: املعنى الوظيفي اأي 

وظيفة املبنى على م�صتوى النظام ال�صوتي وال�رضيف والنحوي فهو ح�صيلة هذه الأنظمة الثالثة. الثاين: املعنى املعجمي 

وهو معنى الكلمة مفردة كما هي يف املعجم. 2ـ املعنى املقامي: ويق�صد به قرائن احلال اأو ظروف اأداء املقال. ينظر: 

التفكري العملي يف النحو العربي 0))-)))، وال�صكل والدللة 28ـ29.

)3) اخل�صائ�ص )/33.

)4) �رضح قطر الندى بحا�صية العليمي 0). 

)5) التفكري العلمي يف النحو العربي 08)-09). 

1-E3trad_Nahwi.indd   146 15/3/11   2:37 PM



(47

معرفة  هي  الّنحو  غاية  »لي�صت  اإذ  والّنحو؛  املعنى  بني  وثيقًة  عالقًة  نلحظ  هنا  ومن 

من  املتاأّخرين  بع�ص  مفهوم  وهو   ،
(((

فح�صب« الكلم  اأواخر  �صبط  يف  واخلطاأ  واب  ال�صّ

الّنحويني الذين ق�رضوا الّنحو على اأواخر الكلمات وعلى تعّرف اأحكامها، ف�صّيقوا من 

تقعيد كالم  اإّن  بل  ؛ 
(2(

الّتاأليف واأ�رضار  الّنظم  اأحكام  من  الوا�صعة، و�صّيعوا كثرياً  حدوده 

. وعليه فاإن العودة اإىل اإحياء »املعنى الّنحوّي 
(3(

العرب مل يكن ممكنًا من دون مراعاٍة للمعاين

التي عرّب عنها ابن  افتقادها، هذه الوظيفة  التي طال   وظيفته 
ّ
العربي الّدليل« يعيد للّنحو 

 حيث يقول:
(4(

مالك يف خطبة الكافية ال�ّصافية

ــِه ــنَ ــسِ ــ� ــاُح االألْ ــُو �ــسَ ــْح ــنَّ ــال ـــُد، َف ـــْع �ِسنَهَوبَ يف  ــاُه  ــنَ ــسَ � تَـــْعـــَدْم  اإْن  ــ�ــُض  ــْف ــنَّ َوال

ـــب املـــَعـــاين ـــُج ـــاُف ُح ــــ ـــِكـــ�ـــسَ ـــــِه انْ ــــاِنِب ـــــ ْذَع اإِ َذا  املـَــْفـــــــُهـــوِم  َوَجـــــْلـــــَوُة 

ُد بذلك مفهوم الّنحو وغايته؛ فالّنحو عنده »�صالح الأل�صنة«، وهذا هو م�صتوى  فُيَحدَّ

ال�صّحة الّنحويّة، و»به انك�صاف حجب املعاين وجلوة املفهوم«، وهذه هي الغاية احلقيقّية 

 .
(5(

للّنحو«

اأّن  املوؤّكد  الّنحوّية فمن  الّدرا�صة  املعنى ودوره يف  اأدرك قيمة  ابن مالك قد  واإذا كان 

تدور حول  اعرتا�صاته  دائرة  اعرتا�صاته، وكانت  من  �صغلت حّيزاً  قد  والّدللت  املعاين 

مو�صوعات املعنى والّدللة التي عرفت يف كتب الّنحويني ومّثلت ذروة اهتمامهم بها، 

ومن اأهّمها: 

))) النحو والدللة 39.

)2) اإحياء النحو 2ـ3.

)3) �صوابط الفكر النحوي 377/2. 

)4) ب�رضح الكافية )/55). 

)5) النحو والدللة 34ـ35. وينظر: اأ�صاليب الطلب عند النحويني والبالغيني 23ـ80، فقد عر�ص املوؤلف بالتف�صيل العالقة 

اإبراز املعاين واهتمامهم بها، وكيف كانت جزءاً ل  التاريخية بني النحو واملعنى، واأبرز جهود النحويني الأوائل يف 

ينفك من الدرا�صة النحوية، ثم كيف بداأ الإ�صكال عند املتاأخرين يف ق�صور فهم عمل النحو.
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)-  حروف املعاين ودللتها الأ�صلّية واملعاين التي تخرج فيها عن الأ�صل وفقًا ملتطّلبات 

الظروف  بع�ص  معنى  على  مالك  ابن  واعرت�ص  ال�ّصياق.  ومقت�صيات  الغر�ص 

والأفعال ودللتها، وفق منهجه يف نقد املعاين والّدللت الأ�صلّية والفرعّية يف 

حروف املعاين. ومنها »عند«، و»بات« و�صياأتي بيان ذلك. 

الّدللة وممّيزاً عن غريه،  اأن يكون حمّدد  2-  امل�صطلحات؛ وذلك لأّن �رضط امل�صطلح 

اإىل تداخل امل�صطلحات، وي�صّبب ا�صطراب الفهم  اإذ توؤدي قلة الدّقة يف الّدللة 

واخللط الّلذين ل يّتفقان مع قّوة العلم ومنطقّيته. 

وعليه فاإّن طبيعة البحث يف هذا املطلب تقت�صي اأن يكون وفق عدد من املحاور نف�صل 

احلديث عنها فيما يلي: 

 :
(((

املحور االأول: اعتا�شه على داللة املفردات يف اأ�شل الو�شع

يفّرق ابن مالك بني معنى الكلمة الذي و�صعت عليه يف الأ�صل، وا�صتعمالتها املعنوّية 

يف بع�ص ال�ّصياقات والرتاكيب؛ فقد يعرت�ص على دللة كلمٍة ّما يف الأ�صل، ول يعرت�ص 

على ا�صتخدامها بهذه الّدللة يف بع�ص الأ�صاليب، ومن ذلك كلمة »لو«؛ فقد اعرت�ص على 

ه باأّنها حرٌف و�صع للّتمّني، بينما ل يعرت�ص على اإتيانها  الّزخم�رضّي الذي قد ُيفهم من ن�صّ

يف بع�ص الرّتاكيب لتفيد هذا املعنى فقال: »واأّما الّزخم�رضّي فاإّنه قال: وقد يجيء »لو« يف 

معنى الّتمّني، كقولك: لو تاأتني فتحّدثني...فاإن اأراد بهذا الكالم ما اأرّدته اأنا فهو �صحيٌح، 

 .
(2(

واإن اأراد اأّن »لو« حرٌف مو�صوٌع للّتمني كـ»ليت« فغري �صحيٍح«

الّنحويني  عند  القطعّية  الأحكام  بع�ص  يف  جلّيًا  العرتا�صات  من  الّلون  هذا  ويظهر 

ال�صافية  الكافية  و�رضح   .359  ،30(  ،(75  ،(30/3  ،6/2  ،380  ،338  ،230/( الت�صهيل  �رضح  يف:  م�صائله  بع�ص  تنظر   (((

))2)و234)و)53). و�رضح �صواهد التو�صيح 04)و29). 

)2) �رضح الت�صهيل )/230. وينظر: املف�صل 9)4. 
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القطع يف  م�صاألة  على  مالك  ابن  يعرت�ص  اإذ  الو�صع؛  اأ�صل  الكلمات يف  بع�ص  دللة  يف 

هذه الأحكام، لكّنه يجيز اإتيانها بقّلٍة اأو ندوٍر يف بع�ص ال�ّصياقات مع وجود قرينٍة؛ فمثاًل 

اأّن يف كليهما  اعرت�ص على الفّراء يف تفريقه بني دللة »كّلهم« و»اأجمعني«، حني زعم 

معنى العموم، ويف »اأجمعني« زيادة دللٍة على احّتاد الّزمن يف وقت الفعل، وهو خالف 

ما يراه اجلمهور وما �صّححه ابن مالك من اأّنهما ي�صتويان يف الّدللة على العموم من دون 

حيح اأّن ذلك ممكٌن اأن يراد   معرت�صًا: »وال�صّ
ّ
نظٍر اإىل زمن، فقال عن قول الفّراء القطعي

، وا�صــتدّل عليه بقوله تعــاىل: {     
(((

وممكــٌن األ يــراد«

                  } ]احلجر: من الآية 39[، فاإغواوؤهم ل يكون يف وقٍت واحٍد. 

- داللة »لن« على تاأبيد النّفي: 

امل�صارع  للفعل  الّنا�صبة  »لن«  باأّن  قوله  يف  الّزخم�رضّي  على  اعرتا�صه  �صبق  مّما  واأظهر 

ٌة يف معنى تاأبيد الّنفي، قال ابن مالك: »وحامله على ذلك اعتقاده اأّن اهلل تعاىل ل  خمت�صّ

، قال ابن مالك معرت�صًا: »وهو اعتقاٌد 
(3(

، وهو ي�صري اإىل راأيه يف كتابه الأمنوذج
(2(

ُيَرى«

 .
(4(

باطٌل ب�صّحة ذلك عن ر�صول اهلل؛ اأعني ثبوت الّروؤية«

ويف قول ابن مالك يف الّت�صهيل: »وين�صب امل�صارع اأي�صًا بـ»لن« م�صتقبال بحدٍّ وبغري 

مالك  ابن  ذكر  اأّن يف  اأّولها:  اأموٍر؛  ثالثة  على  دللٌة   
(5(

بالّتاأبيد« ها  ملن خ�صّ ، خالفًا  حدٍّ

، اأّما اإن جاءت  مل�صاألة احلّد وعدمه اإ�صارًة اإىل اأّن اخلالف واقٌع فيما اإذا وردت من دون حدٍّ

بحدٍّ كما يف نحو: {             } ]مـــرمي: من الآية 26[ فهـــم يجمعــــــون 

))) �رضح الت�صهيل 3/)30. وينظر: �صفاء العليل 2/)74.

)2) �رضح الكافية ال�صافية 3/)53). 

)3) ينظر: الأمنوذج ب�رضح الإردبيلي 233. وفيه اإ�صارة اإىل اختالف الن�صخ بني »تاأبيد« النفي و»تاأكيد« النفي. 

تعاىل:  قوله  تف�صري  عند   532/4 الك�صاف  يف  راأيه  عن  الزخم�رضي  رجع  وقد   .(53(/3 ال�صافية  الكافية  �رضح   (4(

      {                                }]اجلــمعــة: من الآية  

6 و7[. كما �رضح بذلك اأبو حيان يف البحر 264/8. 

)5) �رضح الت�صهيل 4/4). 
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، لوجود الّدللة الّلفظّية. الّثاين: اأّن العرتا�ص هو على 
(((

على اأّنها ل تكون لتاأبيد الّنٍفي

م�صاألة اخت�صا�ص معناها بتاأبيد الّنفي؛ لكونه املعنى الأ�صلي الذي ل ُيفهم غريه اإل بقرينٍة. 

الّثالث: فيه دللٌة على اأّن اإتيانها لإفادة الّتاأبيد غري ممتنٍع اإن دّل عليه دليٌل عقلي؛ كما يف 

قوله تعاىل: {                            } ]احلج: من الآية 73[، ويوؤّكده 

ربط ابن مالك بني العرتا�ص ودللته العقلّية املتمّثلة يف الّناحية العقديّة عند اأهل ال�ّصّنة يف 

 .
(2(

روؤية اهلل تعاىل

فهم  عن  اأو عجز  للم�صموع،  ناق�ص  ا�صتقراء  عليهم  املُْعرَتَ�ِص  عند  الّزلل  هذا  و�صبب 

دللت الّن�صو�ص. وعلـى هـذين ال�ّصببني يرتكـز ابن مالـك يف اعرتا�صه على الّنحويني 

اأـ�صل الو�صـع،  فـي هـذا الّباب. ومـن هنـا كـان الّتفريق بـني معـاين املفردات جمّردًة يف 

ابن  الّنحويّة عند  الفكرة  الإبانة عن  اأهمّيٍة يف  �صياقاٍت حمّددٍة ذي  ا�صتخداماتها يف  وبني 

مالك.

« بني اإفادة معنى التّقليل اأو التّكثري:  - »ُربَّ

»رّب«  معنى  باأّن  القائلني  الّنحويني  اأكث  على  اعرتا�صه  املعنى  هذا  م�صائل  اأبرز  ومن 

 ،
(5(

 وللّزخم�رضّي
(4(

 ولبن ال�رّضاج
(3(

الّتقليل دائمًا، ونقل عدداً من الّن�صو�ص الّنحوية للمرّبد

حيح اأّن  وكاأّن الإجماع ينعقد على اأّن معنى »رّب« الّتقليل؛ لكّنه قال بعد ذلك: »وال�صّ

التاأبيد  تقت�صــي  هــل  اأنهــا  فــي  اخلــالف  »وحمــل   :(44/( العليمــي  بحا�صــية  القطــر  �صــرح  فــي  الفاكهـي  قــال   (((

اأم ل فيمــا اإذا اأطلـق النفـي اأو قيد بالتاأبيد. اأما اإذا قيد بغريه نحــو {     } فــال خالف بينهم يف 

اأنها ل تفيده«.

اأنه لأمر  النفي على  تاأبيد  ما ظاهره  املعا�رضين يف تخريج  ال�صبان وبع�ص  مما ذكره  اأوىل  التخريج  اأن هذا  اأراه  الذي   (2(

خارجي ل من مقت�صيات »لن«. ينظر: حا�صية ال�صبان 350/3)، وعدة ال�صالك بحا�صية الأو�صح 49/4).

ًا قريبًا من هذين الن�صني عند املربد. )3) ينظر: املقت�صب 39/4)، 89). ذكر ن�صّ

)4) ينظر: الأ�صول )/6)4، 7)4. نقل منها ن�صني خمتلفني. 

)5) ينظر: املف�صل 368، وذكر راأيًا اآخر له يف الك�صاف جعلها فيه للتكثري؛ وهذا من دقته يف ن�صبة الراأي. ينظر: الك�صاف 

.265/3
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.
(((

معنى »رّب« الّتكثري، ولذا ي�صلح »كم« يف كّل مو�صٍع وقعت فيه غري نادٍر«

و�رضد عدداً من ال�ّصواهد ال�ّصعرّية والّنثيّة التي توؤّكد اأّن »رّب« فيها تفيد الّتكثري، كما 

تفيده »كم« التي ي�صّح اأن تقع موقعها مع ا�صتقامٍة للمعنى. ومن تلك ال�ّصواهد قول �صويد 

 ]من الرمل[: 
(2(

بن اأبي كاهل الي�صكري

ــُه ــبَ ــْل َق ــاً  ــظ ــي َغ ـــْجـــُت  اأَنْـــ�ـــسَ َمــــْن  يُــطـــَــْعُربَّ  مَلْ  ـــاً  ـــوت ــــ َم يِلَ  يَـــتَـــَمـــنَّـــــــى 

 ]من اخلفيف[:
(3(

لت وَقول اأميَّة بن ال�صَّ

ـــــ ــــَن االأْم ــــْكــــَرُه الـــنُّـــُفـــو�ـــُض ِم ــــا تَ ـــٌة َكـــَحـــلِّ الـــِعـــَقـــاِلُرمب ــــ ـــْرَج ــــِر لَـــــُه َف ـ

 ]من اخلفيف[:
(4(

ان وَقوُل َح�صَّ

املـَــا ــــــَدُم  َع ـــُه  ـــاَع ــــ ـــسَ اأَ� ـــٍم  ـــْل ِح ــُمُربَّ  ــي ــِع ــنَّ ال َعــَلــيــِه  ـــى  َغـــطَّ ــــٍل  ــــْه َوَج ِل 

 
ّ
، وقول الأعرابي

(5(
نَيا َعاِرَيٌة َيْوَم الِقَياَمِة« َيٍة يف الدُّ ومن �صواهد الّنث قوله: »َيا ُربَّ َكا�صِ

 .
(6(

وَمُه، وَقاِئِمِه َلْن َيُقوَمُه« ائِمِه َلْن َي�صُ الذي �صمعه الك�صائي يقول بعد الِفْطر: »ُربَّ �صَ

الّظاهر من املعنى، وقد  للّتكثري، وهو  ال�صواهد  اأّن »رّب« يف هذه  ويوؤّكد ابن مالك 

، غري اأّن ابن مالٍك مل يكتف بهذه الأدلّة؛ بل نقل ن�صو�صًا 
(7(

تاأّولها من انت�رض لراأي اجلمهور

من الكتاب �رضحها ابن خروف توؤكد راأيه؛ لأن �صيبويه مل يذكر �رضاحًة اأّن »رّب« للّتكثري، 

))) �رضح الت�صهيل 76/3). وينظر: �صواهد التو�صيح 04).

)2) ينظر: �رضح الت�صهيل 76/3)، والهمع 262/4، واخلزانة 5/6))، والدرر )/302.

)3) يف الديوان 444. وينظر: الأ�صول 325/2، و�رضح الت�صهيل 76/3)، واملغني، واخلزانة 02/6).

)4) يف الديوان )/40. وينظر: العني 56/2]ع د م[، والبيان والتبيني )/374، و�رضح الت�صهيل 77/3)، واخلزانة ))/65).

)5) �صبق تخريجه �ص 37). قال ابن حجر يف فتح الباري 4)/6)5: »ويف رواية ه�صام: »كم من كا�صية يف الدنيا عارية يوم 

القيامة«... فلي�ص مراده اأن ذلك قليل؛ بل املت�صف بذلك كثري«. فظهر اأن يف رواية ه�صام تاأكيداً ملا اأراده ابن مالك من 

هذا ال�صتدلل باحلديث يف اإفادة التكثري، ونيابة »كم« مع �صحة املعنى.

)6) ينظر: �صواهد التو�صيح 06)، واملغني 322/2، واخلزانة )/434. 

)7) قال املرادي يف اجلنى 443: »ول�صنا ن�صك يف اأن القائلني باأن »رب« للتقليل قد وقعوا على هذه املوا�صع...فوجب على 

امل�صنف اأن يتهم راأيه ول يت�رضع اإىل تخطئتهم، ويعلم اأن لهم يف ذلك غر�صًا«. ثم خرجها على ثالثة اأوجه. 
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. ولكّن ابن مالك اعتمد على ت�صوية �صيبويه بني »رّب« 
(((

وهذا ما جعل الّنقل عنه خمتلفًا

 فقوله يف باب 
(2(

و»كم« اخلربّية يف املعنى؛ فقال يف �صواهد الّتو�صيح: »فاأّما ن�ّص �صيبويه

»كم«: )واعلم اأّن »كم« اخلربيّة ل تعمل اإل فيما تعمل فيه »رّب«. لأّن املعنى واحٌد، اإل 

اأّن »كم« ا�صٌم و»رّب« غري ا�صٍم). فجعل معنى »رّب« ومعنى »كم« اخلربيّة واحداً. ول 

، ف�صّح اأّن مذهبه 
(3(

خالف يف اأّن معنى »كم« الّتكثري، ول معار�ص لهذا الكالم يف كتابه

 .
(4(

كون »رّب« للّتكثري ل للّتقليل«

وذكر   ،
(5(

الّتقليل معنى  الّندرة يف  �صبيل  على  ترد  قد  اأّنها  اإىل  امل�صاألة  ختام  واأ�صار يف 

 ]من الطويل[: 
(6(

�صواهد على ذلك منها قول ال�ّصاعر

اأٌَب لَــــُه  ولَــْيــ�ــضَ  َمــــْولُــــوٍد  ُربَّ  اأَبـَــــــــَواِناأال  يـَــــْلـــــَدُه  ملْ  ــــٍد  ـــــ َولَ وِذي 

واإذا كان ابن مالك قد اعرت�ص على راأي جمهور الّنحويني يف امل�صاألة؛ فقد اأغفل اأقواًل 

 .
(7(

اأخرى عّدًة، وهي مردودٌة �صمنًا مبا ذكره من راأي وعر�صه من �صواهد

))) قال ابن عقيل يف امل�صاعد 285/2: »الأكثون على اأنها للتقليل؛ وهو من�صوب عند كثريين ل�صيبويه... »فهو اإما خطاأ يف 

النقل اأو يف الفهم، ومن الثاين ما ذكره العكربي يف اللباب )/4)3، الذي فهم من مقابلة �صيبويه بني »رّب« و»كم«، اأّن 

»كم« كما اأنها لغاية التكثري فاإّن »رّب« لغاية التقليل؛ قال: »واجلامع بينهما الغاية يف طريف العدد«، فاإن بني ال�صدين 

معنى ي�صرتكان فيه.

)2) ينظر: الكتاب 2/)6).

)3) قال املرادي يف اجلنى 446: »واأما قوله: »ول معار�ص له يف كتابه« فغري م�صلم؛ لأن �صيبويه اإذا تكلم يف ال�صواذ يف كتابه 

فاإن عادته يف كثري منها اأن يقول: ورب �صيء هكذا، يريد اأنه قليل نادر«. 

)4) �صواهد التو�صيح 04).

)5) وهذا يختلف عن راأي اجلرجاين يف املقت�صد 829/2، الذي يرى اأن »رّب« ت�صتعمل للتكثري، غري اأن هذا ال�صتعمال 

غالب واإل فهي الأ�صل للتقليل. 

)6) قائله: رجل من اأزد ال�رّضاة. ينظر: �رضح اجلمل )/7)5، ور�صف املباين 266، وامل�صاعد 285/2، والدرر )/73).

)7) منها: اأنها تفيد معنى التكثري دائمًا، واأنها تفيد التقليل غالبًا، واأنها تفيد التكثري يف موا�صع الفتخار واملباهاة والتقليل 

 ،266 املباين  ور�صف   ،859/2 الب�صيط  يف:  امل�صاألة  تنظر  ذلك.  وغري  ال�صواء،  على  لهما  تاأتي  واأنها  ذلك،  عدا  فيما 

وجواهر الأدب 453، والرت�صاف 737/4)، وتذكرة النحاة 5، واجلنى الداين 439، واملغني 320/2، والهمع 74/4). 
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املحور الثَّاين: اعتا�شه على اأحكام التادف بني معاين املفردات: 

املفردات،  بع�ص  بني  مقابلٍة  من  الّنحويني  بع�ص  به  ما حكم  على  مالك  ابن  اعرت�ص 

اختلفوا  وفيه  ذلك  على  �صاهٍد  اأبرز  كـان  ورمّبا  املعنـى،  بع�ٍص يف  علـى  بع�صهـا  وحمـل 

اآخر يف  اجلّر عن  ينوب حرف  اأن  ، وهو 
(((

اجلّر« »نيابة حروف  باب  الأبواب  وعقدوا 

؛ لأّن الأ�صل يف الّلغة اأن يكون للكلمة معنى واحٌد، وهو مقت�صى  املعنى �صمن �صياٍق معنّيٍ

 .
(2(

الإبانة

 مّمن يجيز نيابة حروف اجلّر عن بع�صها على خالف ما هو م�صهوٌر 
(3(

وكان ابن مالك

براأي  ياأخذ  كان  بل  الإطالق؛  على  للكوفيني  موافقًا  يكن  مل  اأّنه  اإل   ،
(4(

الب�رضيني عند 

املجيزين  الكوفيني  ]يعني  قالوا  اأن يكون ذلك كما  ندفع  يقول: »ول�صنا  الذي  ابن جّني 

الأحوال  على ح�صب  مو�صع،  دون  مو�صع  مبعناه يف  يكون  اإّنه  نقول:  لكّننا  باإطالق[؛ 

الّنيابة؛  اأّي اعرت�ٍص على  نيابة حروف اجلّر  . ومل اأحلظ يف م�صاألة 
(5(

الّداعية وامل�صّوغة له«

 
(6(

غري اأّنه قد يرّجح خالفها، كما عرّب ابن جّني. ومن ذلك راأيه يف قول اأبي ذوؤيب الهذيل

]من الطويل[: 

ــــمَّ تَــَرفَّــَعــْت بْـــَن مِبَــــاء الــبَــْحــِر ثُ ِ ــُج�ـــرصَ ــي ــِئ ٍ لَــــُهــــنَّ نَ ــــــٍج ُخــــ�ــــرصْ ـــى جُلَ ـــتَ َم

ْبَن ِمْن َماِء الَبْحِر.   يرى نيابة »الباء« عن »من« واملعنى: �رَضِ
ّ
ذكر ابن مالك اأّن الأ�صمعي

قال ابن مالك: »الأجود يف هذا اأن ي�صّمن »�رضبن« معنى »روين« ويعامل معاملته، كما 

} ]التوبة:  �صّمن »ُيْحَمي« معنى »ُيوَقد« فعومل معاملته يف {    

))) ينظر: اخل�صائ�ص 306/2، والأزهية 267.

)2) وهي م�صاألة خالف، ينظر: الإحكام لالآمدي )/46، املزهر )/6)3 323.

)3) ينظر: �رضح الت�صهيل 30/3)ـ74). 

)4) قال الأزهري يف الت�رضيح 20/3: »وال�صحيح عند الب�رضيني اأن حروف اجلر ل ينوب بع�صها عن بع�ص بقيا�ص«. 

)5) اخل�صائ�ص 308/2.

)6) يف الديوان 47. وينظر: �رض �صناعة الإعراب )/46)، وتذكرة النحاة )47، والدرر 79/4)، واخلزانة 89/7. 
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. فاختار الّت�صمني 
(((

الّنار واأوقّدت عليه« من الآية 35[ لأّن امل�صتعمل اأحميت ال�ّصيء يف 

على نيابة حرف اجلّر. 

عند  املعاين  بني  املقابالت  بع�ص  على  باعرتا�صه  الباب-  هذا  غري  -يف  �رّضح  لكّنه 

»عند«  اإّن  قال  من  على  كاعرتا�صه  مطلقًا،  املعنى  باحّتاد  احلكم  كان  �صواء  الّنحويني؛ 

، اأم كـان خم�صو�صًا ببع�ص الأ�صاليب، ومنه اعرتا�صه على اأبي علي 
(2(

مرادفٌة لـ»لدن« دائمًا

الفار�صي يف قوله باأّن »ملّا« مبعنى »حني« يف قوله تعاىل: {                 } 

.
(3(

]الكهف: من الآية 59[

- ا�ستعمال »بات« مبعنى »�سار«: 

 الذي قال باأّن »بات« قد 
(4(

من اأبرز اعرتا�صاته يف هذا الباب اعرتا�صه على الّزخم�رضّي

؛ قال ابن مالك: »ول 
(6(

، وابن ع�صفور
(5(

ت�صتعمل مبعنى »�صار«، وتبعه يف ذلك ابن يعي�ص

، وقال يف غري هذا املو�صع: »ولي�ص ب�صحيٍح لعدم �صاهٍد 
(7(

حّجة له يف ذلك ول ملن وافقه«

. نالحظ اأّن الّنزعة الجتهاديّة يف الآراء الّنحوّية عند 
(8(

على ذلك، مع الّتتّبع وال�صتقراء«

ابن مالك بالعودة اإىل مرحلة الّتتّبع وال�صتقراء التي واكبت مراحل الّنحو الأوىل خّولته لرّد 

هذا الّراأي، وقد تكّرر هذا املعنى -اأعني ال�صتقراء- يف غري ما مو�صٍع من م�صّنفاته. 

))) �رضح الت�صهيل 53/3). 

)2) قـال يف �صــرح الت�صهيل 235/2: »لأن »لدن« خم�صو�صة مبا هو مبتداأ غاية«، فال ت�صلح من موا�صع عند اإل فيما هو 

لبتداء الغاية. 

)3) قال يف �رضح الكافية ال�صافية 644/3): »لأن املراد اأنهم اأُْهِلُكوا ب�صبب ظلمهم ل اأنهم اأهلكوا حني ظلمهم؛ لأن ظلمهم 

متقدم على اإنذارهم، واإنذارهم متقدم على اإهالكهم«. 

)4) ينظر: املف�صل 342، والك�صاف 572/2.

)5) ينظر: �رضح املف�صل 357/4. 

)6) ينظر: املقرب 42). 

)7) �رضح الكافية ال�صافية )/394.

)8) �رضح الت�صهيل )/346. 
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 دلياًل على هذا الرّتادف يف املعنى بني الفعلني؛ 
(((

ثّم عّرج على ما اعتمده بع�ص املتاأّخرين

، لأّن الّنوم قد يكون يف الّنهار 
(2(

وهو قول الّنبي: »فاإنَّ اأََحَدُكْم ل َيْدِري اأَيَن َباَتْت َيُدُه«

فتوؤّدي »بات« معنى »�صار«. قال ابن مالك يف رّد هذا ال�صتدلل: »ول حاجة اإىل ذلك 

لإمكان حمل »بات« على املعنى املجمع عليه؛ وهو الّدللة على ثبوت م�صمون اجلملة 

 .
(3(

لياًل«

على  �صاهد  باأل  جزمه  بعد  قال  اإذ  الّراأي؛  يف  بال�صطراب  ي�صعر  مبا  امل�صاألة  ختم  ثّم 

راأي الّزخم�رضّي ومن تبعه: »ومن اأ�صلح ما يتم�ّصك به جاعل »بات« مبعنى »�صار« قول 

 ]من الوافر[:
(4(

ال�ّصاعر

ــٌب ــي ــَل ــــــــَرْت ُك ـــَمـــا ُذِك ــــي ُكـــلَّ ــــنِّ ْطــــــــَوى ِبــَجــْمــِراأَِج ـــي اأُ ـــن ـــاأَنَّ ــــُت َك ــــي اأَِب

ٌة  خمت�صّ اأ�صلها  على  كانت  اإذا  و»اأبيت«  الأوقات،  عموم  على  تدّل  »كّلما«  لأّن 

.
(5(

بالّليل«

 يوؤّكد اأّن ابن مالك عاد عن راأيه، ورّجح راأي 
(6(

وذكر ه لهذا ال�ّصاهد جعل الّدماميني

الّزخم�رضّي. وقد يخّرج كالم ابن مالك ال�ّصابق على اأّن البيت ال�ّصعرّي اأ�صلح يف ال�صتدلل 

من احلديث؛ وكالهما يتطّرق اإليه الحتمال، والّدليل اإذا ما تطّرق اإليه الحتمال �صقط به 

ال�صتدلل. 

واعرت�ص على من اأنكر ترادف بع�ص املفردات يف املعنى مطلقًا؛ كما يف اعرتا�صه على 

))) منهم ابن ع�صفور يف مثل املقرب بهام�ص املقرب 42). وينظر: تعليق الفرائد 92/3). 

)2) �صحيح البخاري )/72 »باب ال�صتجمار وتراً« برقم]60)[. و�صحيح م�صلم )/233 »باب كراهة غم�ص املتو�صئ...« 

برقم ]278[. 

)3) �رضح الت�صهيل )/346. 

)4) قائله: عمرو بن قي�ص املخزومي. ينظر: الدرر 58/2، ومعجم �صواهد العربية 234. 

)5) �رضح الت�صهيل )/346ـ347. 

)6) ينظر: تعليق الفرائد 92/3). وتنظر امل�صاألة يف: �رضح الر�صي 88/4)، والتذييل 60/4)، والهمع 76/2، وحا�صية العليمي 

.(2/2
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؛ فقال: »ولكّن ال�ّصواهد على كون »اإّن« مبعنى 
(((

من اأنكر اإمكانّية اإتيان »اإّن« مبعنى »نعم«

 .
(2(

»نعم« موؤّيدها ظاهٌر، ودافعها مكابٌر، فلزم النقياد اإليها والعتماد عليها«

وكذلك اعرت�ص على من ق�رض هذا الرّتادف على بع�ص الأ�صاليب من دون غريها؛ ومنه 

اعرتا�صه على ابن جّني الذي ق�رض اإتيان »الواو« مبعنى »مع« على املوا�صع التي ي�صّح اأن 

تقع فيها عاطفًة بقوله: »اإّن العرب ا�صتعملت »الواو« مبعنى »مع« يف موا�صع ل ي�صلح 

 .
(3(

فيها العطف، ويف موا�صع ي�صلح فيها«

 :
(((

املحور الثالث: اعتا�شه على داللة التاكيب

ورة الأوىل: اأن يعرت�ص على دللة بع�ص  لهذا العرتا�ص عند ابن مالك �صورتان؛ ال�صّ

تفيده من  اإىل ما  بل  الو�صع؛  اأ�صل  اإىل معناها يف  الّنظر  الرّتكيب، من دون  املفردات يف 

ٍة؛ كاعرتا�صه على اأكث  معنى يف اأ�صلوٍب خم�صو�ٍص، �صواء كان ذلك يف اأمثلٍة �صماعّيٍة خا�صّ

املتاأّخرين يف معنى »ل« فـي قولـه تعــاىل: {                                                                 } 

العاّمة؛  الرّتاكيب  بع�ص  يف  كان  اأم  ؟. 
(5(

ناهيٌة اأم  نافيٌة  هي  هل   ]25 الآية  من  ]الأنفال: 
 بـ»ل«، هل يتعنّي احلكم با�صتقباله اأم 

ّ
كاعرتا�صه على الّزخم�رضّي يف دللة امل�صارع املنفي

؟
(6(

اأّن دللته على احلالّية باقيٌة

ورة الّثانية: اأن يكون العرتا�ص متعّلقًا بق�صايا الإعراب انطالقًا من دللة املعنى  وال�صّ

اعرتا�ص على  اأ�صل العرتا�ص، و�صورته  املعنى هو  فيكون الختالف يف  الرّتكيب،  يف 

))) اأنكره اأبو عبيدة، وابن ع�صفور. ينظر: �رضح اجلمل )/447، والرت�صاف 3/)27)، واجلنى الداين 398، واملغني )/235. 

)2) �رضح الت�صهيل 33/2.

)3) �رضح الت�صهيل 2/)25. 

)4) تنظر بع�ص م�صائله يف: �رضح الت�صهيل )/8)، )2، 27، 6)2، 34/3)، 35)، 335. و�رضح الكافية ال�صافية 404).

)5) ينظر: �رضح الكافية ال�صافية 404/3)، و�رضح عمدة احلافظ )/328. 

)6) ينظر: �رضح الت�صهيل )/8).
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 يف نوع البدل يف قوله تعاىل: {
ّ
توجيه الإعراب؛ ومنه اعرتا�صـه علـى الّزجاجي

؟.
(((

                                   } ]الربوج: 4 5[، هل هو بدل ا�صتماٍل اأم بدل اإ�رضاب

- معنى »من« بعد اأفعل التّف�سيل: 

تاأتي بعد  التي  اأبرز اعرتا�صات هذا املحور اعرتا�صه على �صيبويه يف معنى »من«  من 

فقال:  اإذ جعل معناها »املجاوزة«  َعْمرو؛  ِمْن  ُل  اأَْف�صَ َزْيٌد  الّتف�صيل، كما يف نحو:  اأفعل 

. وبعد اأن قّرر 
(2(

ِل« َل ِمْن َعْمرو كاأّنه قال: َجاَوَز َزْيٌد َعْمراً يف الَف�صْ »فاإّن القائل َزْيٌد اأَْف�صَ

هذا املعنى اعرت�ص على راأي �صيبويه يف معناها يف هذا الرّتكيب بقوله: »وهذا اأوىل من 

ِمْنُه« كما زعم  ِمْنُه«، والنحطاط يف: »�رَضٌّ  ُل  اأن يقال لبتداء الرتفاع؛ يف نحو: »اأَْف�صَ

�صيبويه... واأ�صار اإىل ق�صد الّتبعي�ص بامل�صاحبة اأفعل الّتف�صيل فقال يف )هو اأف�صل من زيٍد): 

 .
(4(

»
(3(

له على بع�ٍص ومل يعّم« »ف�صّ

فاأبطل ابن مالك اأن تكون »من« امل�صاحبة لأفعل الّتف�صيل لبتداء الغاية اأو للّتبعي�ص، 

 
(6(

وال�ّصريايف  
(5(

كاملرّبد �صيبويه،  غري  الّنحويني  من  املتقّدمني  عند  م�صهوران  قولن  وهما 

 الذي وافق �صيبويه يف معنى ابتداء الغاية مع اإفادة 
(7(

وها بابتداء الغاية، والهروّي اللذين خ�صّ

ها بالّتبعي�ص.   الذي منع اإتيانها لبتداء الغاية، وخ�صّ
(8(

الّتبعي�ص، وابن ولٍد

))) ينظر: �رضح الت�صهيل 335/3.

)2) �رضح الت�صهيل 35/3). 

اأف�صل من الرجال« فاأنت ف�صلته على جماعة من  اإن قلت: »زيد  التف�صيل يكون يف بع�ص ال�صفات؛ فاأنت  اأن  اأراد   (3(

اجلن�ص، اأو جماعة منه غري م�صتوعبة له، كاأنك قلت يف معنى )زيد اأف�صل من الرجال): زيد اأف�صل من الرجال الذين 

تعلم. ينظر: النت�صار 3)3.

)4) �رضح الت�صهيل 35/3)، 36). وينظر: الكتاب 225/4.

)5) املقت�صب )/44. 

)6) �رضح الكتاب لل�صريايف 90/5). 

)7) الأزهية 224 225.

)8) النت�صار256ـ257.
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وا�صتدّل على امتناع اأن يكون معنى ابتداء الغاية مراداً هنا بقوله: »اإذ لو كان البتداء 

، وا�صتدّل على امتناع معنى الّتبعي�ص بقوله: »ويبطل 
(((

مق�صوداً جلاز اأن تقع بعدها »اإىل««

كون هذه للّتبعي�ص اأمران؛ اأحدهما: عدم �صالحّية »بع�ص« يف مو�صعها، والّثاين: �صالحّية 

. ثّم 
(2(

ِمْن ُكلِّ َرِحيٍم« ِمْن ُكلِّ َعِظيٍم، واأَْرَحُم  اأَْعَظُم  كون املجرور بها عاّمًا، كقوله: اهلل 

اأفعل الّتف�صيل لبتداء الغاية وللّتبعي�ص تعنّي كونها ملعنى  قال: »واإذا بطل كون امل�صاحبة 

.
(3(

املجاوزة«

هذا  يف  اأنَّها  يرى  اأّنه  بيد  للّتبعي�ص؛  اأو  الغاية  لبتداء  »من«  اإتيان  مينع  ل  مالك  وابن 

الرّتكيب تخت�ّص باملجاوزة، ومن هنا كان العرتا�ص على دللة الكلمة يف الرّتكيب املّعني. 

وقد كان راأي ابن مالك يف امل�صاألة وا�صتدللته على املخالفني حمّل اعرتا�ٍص ونقا�ٍص بني 

 .
(4(

املتاأّخرين

-  نوع اال�ستثناء يف قوله تعاىل: {               }:

 للمعنى يف قول اهلل تعاىل: {
(5(

اعـرت�ص ابن مـالك على تخريج الّزخم�رضّي

                 } ]النمــل: من الآية 65[ الـذي يـرى اأّن ال�صتثناء هنا منقطٌع 

، وُرِفَع لفــظ اجلاللــة على البدلّية من فاعل »يعلم«، وهو ال�صم 
(6(

جــاء علــى لغــة متيم

املو�صـول »مــن«، وقــد نقــل ابن مــالك عّلــة الّزخم�صــرّي الــذي يــرى »اأّن اهلل تعاىل 

))) �رضح الت�صهيل 35/3). 

)2) �رضح الت�صهيل 36/3). 

)3) �رضح الت�صهيل 36/3).

)4) اعرت�ص ابن ه�صام يف املغني 55/4) على قوله مبعنى املجاوزة، ورد اعرتا�صه الأزهري يف الت�رضيح 3/)44. كما كان وجه 

اعرتا�صه على معنى البتداء باأنه ل يجوز وقوع »اإىل« حمل اعرتا�ص للمرادي يف تو�صيح املقا�صد 934/2. وتنظر امل�صاألة 

كذلك يف: النت�صار 256، والرت�صاف 8/4)7)، واجلنى الداين ))3، والهمع 220/4، وحا�صية ال�صبان 2/3)0).

)5) ينظر الك�صاف 382/3. 

احلجازيون  اأما  الن�صب؛  ويرجحون  عليه  العامل  ت�صلط  ميكن  الذي  املنقطع  امل�صتثنى  يف  الإتباع  التميميـون  يجيـز   (6(

فيوجبون الن�صب.
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لأّنــه  املجاز؛  علــى  ذلك  فاإمّنــا  والأر�ص  ال�ّصماوات  يف  باأّنه  عنــه  الإخبــار  �صح  واإن 

مقّد�ٌص عــن الكـون يف مكاٍن بخالف غريه، فاإذا اأخرب باأّنه يف ال�ّصماوات والأر�ص فاإّنه 

؛ 
(((

كائٌن فيهما حقيقـًة، ول ي�صـّح حمـل اللفــظ يف حــاٍل واحــدٍة على احلقيقــة واملجاز«

تدّل عليها »يف« جماٌز يف حّق اهلل، وحقيقٌة يف حّق  التي  الّظرفّية  اأّن  لأّن هناك من يرى 

، والرتفاع على البدلّية اأو عطف 
ٌّ

غريه؛ فال�صتثناء يف هذه احلالة مّت�صٌل، والكالم تامٌّ منفي

 .
(2(

البيان

اأّن  عندي  حيح  »وال�صّ وقال:  للّزخم�رضّي  الّتخريج  هذا  على  مالك  ابن  اعرت�ص  وقد 

ال�صتثناء يف الآية مّت�صٌل، و»يف« متعّلقٌة بغري »ا�صتقر« من الأفعال املن�صوبة على احلقيقة اإىل 

َمواِت  اهلل تعاىل، واإىل املخلوقني بـ»ُذِكَر« و»ُيْذَكُر«؛ فكاأّنه قيل: ل َيْعَلُم َمْن ُيْذَكُر يف ال�صَّ

والأْر�ِص الَغْيَب اإل اهلل. ويجوز تعليق »يف« بـ»ا�صتقّر« م�صنداً اإىل م�صاٍف حذف، واأقيم 

َمواِت والأْر�ِص الَغْيَب اإل  امل�صاف اإليه مقامه؛ والّتقدير: ل َيْعَلُم َمن ا�ْصَتَقرَّ ِذْكُرُه يف ال�صَّ

. ودفعه اإىل هذا العرتا�ص 
(3(

مري لأّنه مرفوٌع« اهلل، ثّم حذف الفعل وامل�صاف وا�صترت ال�صّ

عند  مرجوٌح  وهو  �صعيٍف؛  وجٍه  على  �صبعّيٍة  لقراءٍة  حمٌل  الّزخم�رضّي  براأي  القول  اأّن 

 .
(4(

الّتميميني اأنف�صهم!

بني  اجلمع  اأنَّ  يرى  لأنَّه  النَّحو  هذا  على  الآية  ل  تاأوَّ الزخم�رضي  اأنَّ  مالك  ابن  وذكـر 

لقولهم:  ممتنعًا  ذلك  عندي  »ولي�ص  قال:  ثم  ممتنٌع،  واحدة  كلمة  يف  واملجاز  احلقيقة 

اَننِي واخَلاُل اأََحُد الأَبَويِن، وَقوِله َتعاىل: {               }  �صَ
الَقَلُم اأََحُد اللِّ

. ويف هذا الّتعقيب اإ�صارٌة اإىل اأّن توجيه املعنى على هذا الوجه 
(5(

]الأحزاب: من الآية 56[«

))) �رضح الت�صهيل 288/2. وينظر: الك�صاف 382/3. 

)2) نقله الأزهري يف الت�رضيح 562/2 عن ال�صفاق�صي و�صعفه. 

)3) �رضح الت�صهيل 288/2.

)4) ينظر: املغني 348/5، وحا�صية ال�صبان 2/)68.

)5) �رضح الت�صهيل 289/2. 
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 .
(((

غري ممتنٍع. وللّنحويني بعد ابن مالك تخريجاٌت للمعنى غري ما ذكر

ابع: اعتا�شه على دقة امل�شطلحات:  املحور الرَّ

الّدرا�صة  م�صتعماًل يف  م�صطلحًا  مئٍة وخم�صــني  مــن  يقــرب  ما   
(2(

الباحثني اأحد  عّد 

-قبل  ن�صاأته  منذ  يزال  ل  امل�صطلح  اأّن  يوؤّكد  ما  وهذا  �صيبويه،  كتاب  يف  لي�صت  الّلغويّة 

الّتطّور  الّلغوّية، وحركة  الّدرا�صة  طبيعة  تفر�صه  ُم�ْصَتمرٍّ  تطّوٍر  الآن، يف  وحّتى  �صيبويه- 

ٍة واأحداٍث  الفكرّي واحل�صارّي، ول �صّك يف اأّن رحلة امل�صطلح تلك قد مّرت مبفا�صل مهمَّ

بارزٍة تتمّثـل بدايًة يف براعـة و�صـع تلك امل�صطلحات، ثّم يف جهود تطويرها وت�صذيبها 

اأدّق  امل�صطلحات وتوهينها وا�صتبدالها ما هو  نقد  بلغت هذه احلركة ذروتها يف  اأْن  اإىل 

واأ�صوب بها. 

وتعد جهود ابن مالك مرحلًة مهّمًة من مراحل تطّور امل�صطلح الّنحوّي، ويظهر ذلك 

من خالل: 

الّدللــة علــى  فــي  تعبــرياً  واأدّق  اأ�صــّد اخت�صــاراً  اأوًل:  ذكــره م�صطلحاٍت جديدٍة 

املعنى املراد. 

حة الّنحويّة اأو الّدللّية  ثانيًاً:  نقده مل�صطلحات ال�ّصابقني، واعرتا�صه عليها من ناحية ال�صّ

اأو لأ�صباٍب اأخرى �رضعّيٍة. 

))) تنظر هذه الآراء وتف�صيل امل�صاألة يف: معاين القراآن 298/2، والك�صاف 382/3، والبحر املحيط 86/7، واملغني 347/5، 

والت�رضيح 562/2، وحا�صية ال�صبان 2/)68، وحا�صية اخل�رضي )/464، وعدة ال�صالك بهام�ص الأو�صح 263/2.

جملة  يف  املن�صور  العربي«  النحوي  امل�صطلح  تطور  لتاأريخ  النظرية  »الأ�صول  بحثه:  يف  حمزة  ح�صن  الدكتور  وهو   (2(

علوم، اللغة العدد الأول، 2006م )�ص6)- 36). وقد قارن بني قائمة لـ)جريار تروبو) مل�صطلحات الكتاب، وما جمعه 

)غوغويه) من م�صطلحات املتاأخرين املن�صورة مع ترجمته لألفية ابن مالك. وذكر اأن هذه امل�صطلحات تتناول ال�رضف 

والنحو والأ�صوات واأ�صول الدر�ص النحوي. ينظر: �ص 8). 
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لق�صورها  عليها  واعرتا�صه  امل�صطلحات  بع�ص  لنقده على  املحور  و�صنعر�ص يف هذا 

عن الّتعبري بدّقٍة عن املعنى املق�صود، ونرِجئ احلديث عن اجتهاده يف و�صع م�صطلحاٍت 

جديدٍة اإىل مو�صع لحٍق.

- م�سطلح »باب الرتخيم«: 

من حتّري ابن مالك دّقة امل�صطلح تعبريه عن باب الرّتخيم بقوله: »باب ترخيم املنادى«، 

وعّلل هذه الّت�صمية يف �صدر الباب بقوله: »ي�صتعمل لفظ الرّتخيم يف الّت�صغري كما ي�صتعمل 

، فلذلك قّيدت هنا الرّتخيم باإ�صافته اإىل املنادى، ومل اأطلق 
(((

يف الّنداء، واملرادان خمتلفان

، وابن 
(3(

ال�ّصابقني ك�صيبويه الّنحويني  ؛ كما هو عند جمهور 
(2(

الرّتخيم«« فاأقول: »باب 

. وتعبري ابن مالك قريٌب مّما ذكره الّزخم�رضّي الذي عنون بقوله: 
(5(

، وابن جّني
(4(

ال�رّضاج

.
(6(

»ف�صٌل: املنادى املرّخم«

قيا�صًا،  املرّخم  املنادى  ي�صمل  اأن  الرّتخيم«  »باب  م�صطلح  من  الّنحويون  اأراد  ورمبّا 

 .
(8(

، فاملراد فيهما واحٌد؛ وهو »حذف اآخر ال�صم تخفيفًا«
(7(

وغري املنادى املرّخم �رضورًة

من جن�ٍص   -
ّ
والقيا�صي ال�ّصاذ   - الرّتخيمني  احلذف يف  اأّن  على  للّدللة  الرّتخيم  فاأطلقوا 

باب  »هذا  �صيبويه:  قال  كما  يقّيدونه؛  فاإنَّهم  الّت�صغري  ترخيم  اأرادوا  اإْن  اإنَّهم  ثم  واحٍد. 

))) الرتخيم يف النداء: هو اأن يحذف من اآخر ال�صم حرف اأو اأكث. اأما يف الت�صغري: فهو حذف حروف الزيادة من ال�صم 

املراد ت�صغريه. 

)2) �رضح الت�صهيل 3/)42. 

)3) قال يف الكتاب 239/2: »هذا باب الرتخيم«. 

)4) ينظر: الأ�صول )/359.

)5) ينظر: اللمع 76). 

)6) املف�صل 76.

)7) وهو غري املنادى؛ وق�رضوا ترخيمه على �رضورة ال�صعر، وقد تناوله النحويون بالدرا�صة يف هذا الباب؛ لأن ما يجري 

على املنادى املرخم من حذف يجري عليه، ولأن من �رضوطه اأن يكون �صاحلًا للنداء. 

)8) التعريفات لعلي اجلرجاين 78.
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، اأّما حني يطلقون »الرّتخيم« 
(2(

، وبامل�صطلح نف�صه عرّب ابن ال�رّضاج
(((

الرّتخيم يف الّت�صغري«

 .
(3(

فهم يريدون ترخيم املنادى وما يف معناه

؛ ولعّل هذا امل�صطلح اأدق يف 
(4(

و�صماه ابن مالك يف الكافية: »باب الرّتخيم يف الّنداء«

الّتعبري عن الباب؛ ول�صيما اإذا علمنا اأّن �رضط ترخيم غري املنادى اأن يكون �صاحلًا للّنداء.

- م�سطلح »امل�ستغاث به«: 

يتحّرى ابن مالك يف امل�صطلح ال�صّحة الّنحويّة لكونها �رضطًا ل�صّحة الّدللة ودّقتها، 

 
(7(

 وابن ال�رّضاج
(6(

 واملرّبد
(5(

فعرّب بلفـظ »امل�صـتغاث« ملـا ي�صّميه الّنحويون -ومنهم �صيبويه

 - »امل�صتغاث به«، وعّلة هذه الّت�صمية عند ابن مالك اأّن فعل ال�صتغاثة يتعّدى 
(8(

وابن جّني

بنف�صه »نحــو: ا�ْصَتَغاَث َزْيٌد َعْمراً؛ قال اهلل تعاىل: {               } 

 { ]الأنفـــــال: مــــن الآية 9[ وقــــال تعــــاىل: {     
.

(9(
]الق�ص�ص: من الآية 5)[ فالّداعي ُم�ْصَتِغيٌث، واملدعّو ُم�ْصَتَغاٌث«

بقولهـم:  الّنحويـون  اأراده  مـا  بـه  مق�صـوٌد  »املـ�صتغاث«  م�صطلــح  اأّن  علــى  ونّبــه 

به، وكالم  م�صتغاٌث  فهو  به،  ا�صتغاث  يقولــون:  »والّنحويون  فقــال:  به«،  »امل�صـتغاث 

. وم�صطلـح »امل�صتغاث« مذكوٌر قبل ابن مالك عند الّزخم�رضّي 
((0(

العـرب بخـالف ذلك«

))) الكتاب 476/3.

)2) ينظر: الأ�صول 60/3. 

)3) ينظر: الهمع 76/3. 

)4) ينظر: �رضح الكافية ال�صافية 350/3). 

)5) ينظر: الكتاب 220/2، )23. 

)6) ينظر: املقت�صب 254/4. 

)7) ينظر: الأ�صول )/352.

)8) ينظر: �رض �صناعة الإعراب 2/2). 

)9) �رضح الت�صهيل 409/3.

)0)) �رضح الت�صهيل 409/3. وا�صطرب يف قوله باأن »كالم العرب بخالف ذلك« عندما قال يف �رضح العمدة )/287 »لورود 

ذلك عن العرب«. قال اأبو حيان يف البحر 459/4 عن هذا الراأي: »وكاأنه ملا راآه يف القراآن تعّدى بنف�صه قال       =
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 .
(((

ل يف املف�صّ

»امل�صتغاث  م�صطلح  ا�صتعمال  يف  اجلمهور  مع  اخلالف  ِحّدة  اأّن  اإىل  الإ�صارة  وتدر 

به« بدت اأخّف حني خّرج ا�صتعمالهم على نحٍو مقبوٍل؛ فقال يف �رضح العمدة: »ومن 

قال: م�صتغاٌث به مل ي�صب، لكن لورود ذلك عن العرب حمل على ت�صمني ا�صتغاث معنى 

. ورمّبا كان هذا �صببًا يف ا�صتعماله امل�صطلحني جنبًا اإىل جنٍب يف �رضح الكافية 
(2(

ا�صتعان«

عندما قال: »اإذا نودي املنادى ليخّل�ص من �صّدٍة اأو يعني على م�صّقٍة فنداوؤه ا�صتغاثٌة، وهو 

، فاأجاز ال�صتعمالني.
(3(

م�صتغاٌث اأو م�صتغاٌث به«

اال�ستعانة«:  »باء  م�سطلح   o

قد يتجّنب ابن مالك بع�ص امل�صطلحات لأ�صباب �رضعّيٍة بعيدٍة عن ال�صّحة الّنحويّة اأو 

دّقة الّدللة؛ ومن ذلك اأنه عندما ذكر اأّن من معاين الباء اجلاّرة »ال�ّصببّية«، وعّرفها باأّنها 

»الّداخلة على �صالٍح لال�صتغناء به عن فاعـل معّداها جمازاً نحـو: {

الآية  من  ]الأنفال:   {   } ]البقـرة: مـن الآيــة 22[، و{                 

ذلك  ذكر  وقد   ،
(5(

ال�صتعانة« بباء  الباء  هذه  عن  يعرّبون  »والّنحويون  قال:  ثّم   ،
(4(

»]60

 .
(8(

 والّزخم�رضّي
(7(

 وابن ال�رّضاج
(6(

جمهور الّنحويني؛ منهم املرّبد

ه بالباء كما عداه �صيبويه والنحويون، وزعم اأن كالم العرب بخالف ذلك وكالمه م�صموع من  =   »امل�صتغاث«، ومل ُيَعدِّ

كالم العرب«.

))) ينظر: املف�صل 75. 

)2) �رضح عمدة احلافظ )/287.

)3) �رضح الكافية ال�صافية 334/3).

)4) �رضح الت�صهيل 49/3). 

)5) �رضح الت�صهيل 50/3). 

)6) ينظر: املقت�صب )/39. 

)7) ينظر: الأ�صول )/2)4. 

)8) ينظر: املف�صل 366، والك�صاف )/)6).
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الأفعال  اأجل  بال�ّصببّية من  الّتعبري  بقوله: »واآثرت على ذلك  ت�صميته  ابن مالك  وعّلل 

ل  فيها  ال�صتعانة  وا�صتعمال  يجوز،  فيها  ال�ّصببّية  ا�صتعمال  فاإّن  تعاىل؛  اهلل  اإىل  املن�صوبة 

 عن خلقه، فلي�ص يف حاجٍة لال�صتعانٍة 
ٌّ

. ولعّل ما قاده اإىل هذا اأّن اهلل تعاىل غني
(((

يجوز«

مبخلوقاته، وعليه فاإّن ابن مالك جعل من قلة اّطراد هذا امل�صطلح �صببًا يف ال�صتغناء عنه، 

وا�صتبدل به ما يطرد من دون حمذور �رضعي. 

، والّنحويون يفّرقون 
(2(

وحقيقة هذه الّت�صمية اأّنها اإدراٌج لباء ال�صتعانة يف الباء ال�ّصببّية

 ، بني الباءين؛ فباء ال�صببية عندهم »هي التي تدخل على �صبب الفعل، نحو: َماَت َزْيٌد باحُلبِّ

وِباجُلوِع، وَحَجْجُت ِبَتوِفيِق اهلِل. وباء ال�صتعانة هي التي تدخل على ال�صم املتو�ّصط بني 

وِم، وَبَرْيُت الَقَلَم  ْرُت الَباَب بالَقدُّ الفعل ومفعوله الذي هو اآلٌة؛ نحو: َكَتْبُت بالَقَلِم، وجَنَ

�صببًا  القّدوم  للكتابة، ول  �صببًا  القلم  ي�صّح جعل  اإذ ل  ِبِرْجِلي،  املَاَء  ُت  وُخ�صْ نِي،  كِّ بال�صِ

 .
(3(

للّنجارة، ول ال�صّكني �صببًا للربي، ول الّرجل �صببًا للخو�ص بل ال�ّصبب غري هذا«

وقد ا�صطرب راأي ابن مالك يف ا�صتعمال هذا امل�صطلح؛ فقد جعل الباء يف: »كتبت 

مــن  ]البقــرة:   { بالقلم« باًء �صببّيًة، كما هي يف قوله تعاىل: {    

 .!
(4(

الآية 22[؛ لكّنه يف �رضح الكافية جعل الباء نف�صها لال�صتعانة

توهني  متكّررٌة يف  عّلٌة  ال�ّصابق-  انتقاده  التي هي حمور  امل�صطلح«-  »اّطراد  وم�صاألة 

»بدل  م�صطلح  ت�صعيف  يف  �صببًا  الّطراد  قلة  جعل  فقد  الأخرى؛  امل�صطلحات  بع�ص 

حتديد  يف  �صببًا  الّطراد  قلة  جعل  كما   ،
(5(

املوافق« »بدل  م�صطلح  به  وا�صتبدل  الكّل«، 

املرّبد  على  واعرت�ص  الأّول،  اأّنه   يف 
ّ
الفار�صي فوافق  ال�صتمال،  بدل  امل�صتمل يف  مدلول 

))) �رضح الت�صهيل 50/3). 

)2) ذكره اأبو حيان يف الرت�صاف 695/4). 

)3) الهمع 58/4)، نقاًل عن اأبي حيان. 

)4) تنظر اجلملة نف�صها يف �رضح الت�صهيل 50/3)، و�رضح الكافية 806/2.

)5) ينظر: �رضح الت�صهيل 333/3.
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 .
(((

وغريه الذين اأرادوا بامل�صتمل العامل اأو الّتابع

ويف ختام هذا املحور نالحظ اأّن م�صائله قد اختلفت عن �صابقاتها من امل�صائل يف اأمرين 

بارزين:

اأّولهما: اأّن ابن مالك ل يلتزم براأي واحٍد؛ فقد ا�صطربت م�صطلحاته بني م�صّنفاته، 

وتافت الّنظرّية عن الّتطبيق. 

من  »الّتق�صيم«  م�صطلح  ا�صتعمالهم  يف  اجلمهور  انتقد  قد  جنده  �صبق  ما  جانب  واإىل 

؛ لكّنه عرّب بلفظ »الّتق�صيم« 
(2(

معاين »اأو« العاطفة، وا�صتبدل به م�صطلح »الّتفريق املجّرد«

و�رضح   
(4(

الّت�صهيل �رضح  يف  الكّل«  »بدل  م�صطلح  �صّعف  اأنه  وكما   .
(3(

اآخر مو�صع  يف 

. وهكذا يف معظم م�صائل امل�صطلحات. 
(6(

، ثم ذكره بلفظه يف �رضح العمدة
(5(

الكافية

الّثاين: اأنّه كان يف عر�صه لراأيه اأقرب ما يكون اإىل الرّتجيح بني امل�صطلحات؛ اإذ ي�صف 

يحة  راأيه بقوله: »الأوىل«، و»اجلّيد«، و»اآثرت«. وهي عباراٌت تختلف عن عباراته ال�رضّ

يف م�صائل العرتا�ص، ولول ب�صطه العلل والأدّلة على ما يراه- مع بع�ص مظاهر الّتجديد 

يف ال�صطالح- لكانت هذه امل�صائل من الختيارات التي ل ينظر اإليها ول يعّول عليها 

يف هذه الّدرا�صة.

))) ينظر: �رضح الت�صهيل 333/3.

)2) ينظر: �رضح الت�صهيل 362/3. 

)3) ينظر: �رضح عمدة احلافظ 625/2.

)4) ينظر: �رضح الت�صهيل 333/3. 

)5) ينظر: �رضح الكافية ال�صافية 276/3).

)6) ينظر: �رضح عمدة احلافظ 579/2.
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الف�صل الثاين

اعرتا�ضات ابن مالك على اأدلَّة النَّحويني

املبحث الأول: اعرتا�ضاته على الأدلة النقلية.  -

املبحث الثاين: اعرتا�ضاته على الأدلة العقلية.  -



169

الف�صل الثاين

اعرتا�صات ابن مالك على اأدلَّة النَّحويني

ريِق َيُدلُُّه َدلَلة،  الُّ واملر�ضد، وقد َدلَُّه على الطَّ ليل الدَّ الدليل يف اللغة: ما ُي�ضَتَدلُّ به، والدَّ

ال�ضيوطي بع�ض تعريفاته يف ال�ضطالح فقال:  . وجمع 
(1(

اإليه اْهَتَديُت  َلْلُت الطريق:  وادَّ

ي اإىل اإدراك املطلوب، وقيل: ما يلزم من العلِم به الِعْلُم ب�ضيٍء اآخر، وقيل:  ِليُل ما يوؤدِّ »الدَّ

َل  حَّ اأن يتو�ضَّ ، وقيل: هو كلُّ اأمِر �ضَ ما ميكن التَّو�ضل ب�ضحيح النَّظر فيه اإىل مطلوب خرِبيٍّ

.
(((

ب�ضحيح النَّظر فيه اإىل ِعْلِم ما مل ُيعلم با�ضطرار«

والأدلة النَّحوية �رضبان: نقليَّة وعقليَّة، وهذا التق�ضيم ماأخوذ من تق�ضيمات الأ�ضوليني 

النَّقل  اإىل  يرجع  ما  اأحدهما:  �رضبان؛  ال�رضعيَّة  »الأدلة  ال�ضاطبي:  يقول  ال�رضع؛  لأدلَّة 

املح�ض، والثَّاين: ما يرجع اإىل الراأي املح�ض، وهذه الق�ضمة هي بالنِّ�ضبة اإىل اأ�ضول الأدلة، 

باملنقولت ل بد فيه من  اإىل الآخر؛ لأنَّ ال�ضتدلل  ال�رضبني مفتقر  واإل فكل واحد من 

.
(((

اأي ل ُيعترب �رضعًا اإل اإذا ا�ضتند اإىل النَّقل« النَّظر، كما اأنَّ الرَّ

وقد ذكر الدكتور حممد ال�ضبيهني: »اأنَّ الإجماع واإن ُعدَّ يف اأ�ضول النَّحو اإل اأنَّه لي�ض 

ليل العقلي؛ اإذ هو مرتبط بالدليلني معًا، فهو  دلياًل نقليًا، ول ُيذكر يف وجوه ال�ضتدلل بالدَّ

ى  اتفاق على حكمهما ولي�ض دلياًل م�ضتقاًل؛ لأنَّ النَّحويني ل ُيجمعون على اأمر اإل اإذ قوَّ

، والذي اأراه اأنَّ الإجماع دليل ملحق بالأدلَّة النَّقليَّة، فهو 
(((

ماع اأو القيا�ض مذهبهم« ال�ضَّ

، وقد ذكر ال�ضاطبي 
(((

نقل ل اإعمال للعقل فيه، وقد عربَّ عنه ابن مالك بهذا ال�ضطالح

)1) ينظر: اأ�ضا�ض البالغة )19، ول�ضان العرب 9/11))-0))، وخمتار ال�ضحاح 88.

))) معجم مقاليد العلوم 77.

))) املوافقات )/1).

))) اعرتا�ضات النَّحويني للدليل العقلي 1).

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل 1/)6). 
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ومذهب  به،  قيل  وجه  اأي  على  الإجماع،  ل  الأوَّ ب  بال�رضَّ »ُيلحق  ابق:  ال�ضَّ ن�ضه  بعد 

، ومن هنا فقد جعلت العرتا�ض على اأحكام الإجماع والنَّقل عن اأعالم 
(1(

حابي...« ال�ضَّ

النَّحويني �ضمن اعرتا�ضات ابن مالك على الأدلة النَّقلية.

مبحثني  على  يكون  اأن  طبيعته  اقت�ضت  الذي  الف�ضل  هذا  �ضورة  تت�ضح  وبذلك 

رئي�ضني:

- املبحث الأول: اعرتا�ضه على الأدلة النَّقلية.

- املبحث الثاين: اعرتا�ضه على الأدلة العقليَّة. 

قلية: املبحث الأول: اعرتا�ضه على الأدلة النَّ

 الف�ضيح املنقول بالّنقل 
ّ
 هو »الكالم العربي

(((
الّنقل وال�ّضماع م�ضطلحان ل�ضيٍء واحٍد

 .
(((

حيح، اخلارج عن حّد القلة اإىل حّد الكرثة« ال�ضّ

وهو  تعاىل؛  اهلل  »كالم  على:  وي�ضتمل  واأدلّته،  الّنحو  اأ�ضول  من  الأّول  الأ�ضل  وهو 

القراآن الكرمي، وكالم نبّيه وكالم العرب قبل بعثته ويف زمنه وبعده اإىل اأن ف�ضدت الأل�ضنة 

 .
(((

بكرثة املوّلدين نظمًا ونرثاً عن م�ضلٍم وكافٍر«

هنا  يعنينا  اإّنا  به؛  العلماء  احتفاء  وبيان  الأدّلة  من  الّنوع  لهذا  الّتاأ�ضيل  ب�ضدد  ول�ضت 

اأوردها  التي  الّنقلّية  الأدلّة  على  اعرت�ض  قد  مالك  ابن  اأّن  اإىل  والربهان  بالّدليل  ن�ضري  اأن 

يف  املعامل  ووا�ضح  املنهج  ل  موؤ�ضّ العرتا�ض  من  الّنوع  وهذا  اآرائهم،  لتاأكيد  املخالفون 

)1) املوافقات 1/1).

))) من املعا�رضين من يفرق بني ال�ضماع والنقل، فيجعل بينهما عموم وخ�ضو�ض. ينظر: اأ�ضول النحو العربي 1). 

))) ملع الأدلة 81.

))) القرتاح )7.
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 .
(1(

ر�ضالة اأبي الربكات الأنباري: »الإغراب يف جدل الإعراب«

بالّنقل يكون يف �ضيئني: الإ�ضناد  اأّن العرتا�ض على ال�ضتدلل  قال الأنبارّي: »اعلم 

. ثّم �رضع يف تف�ضيل ذلك، والّتمثيل له من خالفات الّنحويني التي األّف فيها كتابه 
(((

واملنت«

»الإن�ضاف«، فذكر اأّن العرتا�ض على ال�ّضند من خالل اأمرين؛ املطالبة باإثبات ال�ّضند، باأن 

ُيْجَهَل القائل، والأمر الآخر: الّطعن فيه، وذلك اأن ي�ضتمل �ضند الّرواية على راو غري ثقة 

بط والّنقل. اأّما العرتا�ض على املنت فمن خم�ضة اأوجٍه؛ اأّولها: اختالف الّرواية؛ اإذ  يف ال�ضّ

قد يكون لل�ّضاهد روايٌة اأخرى جتري على القاعدة املقّررة. والّثاين: ال�ضتدلل مبا ل يقول 

 مف�ضيًا اإىل القول بخالف ما يظنُّه املخالف، ولو 
ّ
به املخالف؛ وهو اأن يكون الّدليل الّنقلي

يف غري موطن الّنزاع في�ضقط به ال�ضتدلل. والّثالث: امل�ضاركة يف الّدليل؛ وذلك اأن يكون 

 حّمال اأوجٍه ت�ضّب يف م�ضلحة املتخالفني معًا، في�ضّح ا�ضرتاكهم يف الّدليل. 
ّ
الّدليل الّنقلي

الّلون  وهذا  به،  ال�ضتدلل  يبطل  نحٍو  على  الّن�ّض  ظاهر  �رضف  وهو  الّتاأويل؛  والّرابع: 

القراآن.  �ضواهد  تاأويل  ال�ّضبيل يف  اأّنه  الّدليل، ول�ضيَّما  العرتا�ضات على  اأوجه  اأكرث  هو 

 .
(((

واخلام�ض: املعار�ضة؛ وهو اأن ُيعاَر�َض الّن�ّض بن�ضٍّ

لي�ضع  الأنبارّي  ا�ضتطرد  و�ضمت  وبه  اجلدل  على  قائٌم  »الإغراب«  ر�ضالة  اأمر  ولأّن 

تاأ�ضياًل يف الّرّد على كّل لوٍن من األوان هذه العرتا�ضات. 

واعرتا�ضات ابن مالك على الأدلّة الّنحويّة ا�ضتملت على معظم هذه الأوجه، وعلى 

غريها من اأوجه العرتا�ض التي مل يتطّرق اإليها الأنبارّي؛ ومنها احلكم على الّن�ّض بال�ضذوذ 

ورة، اأو اأن يكون ال�ّضاهد مرويًّا على لغٍة من لغات العرب، اأو غري دقيٍق يف الّتعبري  اأو ال�رضّ

)1) ذكر اأبو الطيب يف في�ض ن�رض الإن�رضاح 08/1) اأن ا�ضمه »الإعراب يف جدل الإعراب«، فالأوىل مبعنى الإبانة والإي�ضاح، 

والثانية جاءت على املعنى ال�ضطالحي يف النحو، ثم قال: »ففي ال�ضم اجلنا�ض التام لفظًا وخطًا«.

))) الإغراب يف جدل الإعراب 6).

))) ينظر: الإغراب يف جدل الإعراب 6)ـ)). وينظر: اأ�ضول النحو درا�ضة يف فكر ابن الأنباري )8).
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عن الّراأي املنت�رض له، كما اأّن ابن مالك قد اعرت�ض على بع�ض الّنحويني الذين قّرروا بع�ض 

الأحكام اعتماداً على ت�رضيحهم بعدم ال�ّضماع عن العرب يف امل�ضاألة. 

نف�ضل  التي  املحاور  من  عدد  على  يكون  اأن  املبحث  هذا  طبيعة  اقت�ضت  فقد  وعليه 

احلديث عنها فيما يلي:

 :
(((

املحور الأول: تاأويل ال�ّضماع على نحٍو مينع الحتجاج به

 خمالفة ملا هو مقّنٌ من 
(((

الأ�ضل يف الّتاأويل اأن ياأتي ملعاجلة بع�ض الّن�ضو�ض التي تبدو

اأبو حّيان  ما عرّب عنه  امل�ضهورة؛ وهذا  امل�ضتعملة  القواعــد  ظواهــر، وتخريجهــا علــى 

اجلاّدة،  يخالف  �ضيٌء  جاء  ثّم  �ضيٍء،  على  اجلاّدة  كانت  اإذا  ي�ضوغ  اإّنا  »الّتاأويل  بقوله: 

 .
(((

فيتاأّول«

من  املظهر  وهذا  مالك،  ابن  م�ضّنفات  يف  كثريٌة  املخالفة  للّن�ضو�ض  الّتاأويل  وظاهرة 

نعة ميّثل ميله اإىل املدر�ضة الب�رضّية التي ل تعيد الّنظر يف الأ�ضول املجمع عليها  مظاهر ال�ضّ

حني ي�ضمع ما يخالفها، على خالف نحاة املدر�ضة الكوفّية الذين اإذا �ضمعوا من العرب 

امل�ضتنبطة  والقواعد  املقّررة،  الأ�ضول  يف  الّنظر  اأعادوا  بف�ضاحتهم  يثق  الذين  الف�ضحاء 

جّل  اأّن  لنا  يف�رّض  وهذا   ،
(((

امل�ضائل هذه  وفق  لتكون  امل�ضموعة؛  الّن�ضو�ض  مع  املتعار�ضة 

)1) تنظر بع�ض م�ضائله يف: �رضح الت�ضهيل 118/1، 7)1، 0))، )))، 76)، 00)، )/9، 1)، ))، 66، 108، )17، )))، )0)، 09)، 

09)، 0))، )/)، 87، ))1، )17، )))، )6)، 96)، )))، 6))، )1). و�رضح الكافية ال�ضافية �ض )))، )0)، 16)، 696، 

1009، ))11، )9)1، )7)1، و�رضح عمدة احلافظ 1/)0)، ))).

))) هذه اللفظة كثرياً ما تذكر يف كتب الأ�ضول وغريها عند احلديث عن التاأويل، وهي يف احلقيقة متثل تع�ضبًا م�ضبقًا للراأي 

الب�رضي، الذي يعالج الن�ض، ويقنع املتلقي باأن خلف الظاهر املخالف باطن موافق لأ�ضول ال�ضنعة، وحق علينا يف 

جمال البحث اأن ن�ضمي الأ�ضياء مب�ضمياتها حتى ت�ضتبني الطريق؛ فهذه الن�ضو�ض هي على احلقيقة خمالفة على الأقل لدى 

املتلقي الذي قد ل يقنعه التاأويل. 

))) ينظر: القرتاح 8)1.

))) ينظر: مدر�ضة الكوفة 79).
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ابن مالك تن�ضّب على الكوفيني ورموزهم، فقد  ال�ّضماع عند  بتاأويل  م�ضائل العرتا�ض 

وقفنا على نحو خم�ٍض وثالثني م�ضاألًة من هذا النوع، وقد ن�ّض باعرتا�ضه على الكوفيني 

 
(((

الك�ضائي مواطن، وعلى  �ضبعة   يف 
(((

الّفراء مو�ضعًا، وعلى  اثني ع�رض   يف 
(1(

بع�ضهم اأو 

ول�ضيما  اأفرادهم  على  بل  الب�رضيني،  جمهور  على  اعرتا�ٌض  له  ي�ضّجل  ومل  خم�ضٍة،  يف 

 .
(((

 والّزخم�رضّي
(((

املجتهدون منهم كالأخف�ض

التنوع  بالّتاأويل وميادينــه وطرائقــه، ويبــني هذا  اأنــواع العــرتا�ض  وقــد تعـّددت 

الّرواية  احتفــاء ابن مــالك بهــذا الّلون من العرتا�ض على ال�ّضماع، فاإذا ما ثبتت لديه 

املجمع  الأ�ضول  اإىل  الّن�ضو�ض  رّد  على  ي�ضتند  الذي  الّتاأويل  من  منا�ض  فال  والإ�ضناد 

 .
(6(

عليها

ثالثة  على  جعلها  فيمكن  مالك  ابن  عند  ال�ّضماع  اأدلّة  بتاأويل  العرتا�ض  اأنواع  اأّما 

اأنواٍع؛ الّنوع الأّول: الّتاأويل املخ�ضو�ض بن�ضٍّ بعينه، وهو الأ�ضهر والأكرث يف العرتا�ض 

على ال�ّضماع، و�ضملت ميادينه عند ابن مالك جميع اأنواع الّنقل؛ من قراآٍن كرمٍي، وحديٍث 

حابة جاءت يف كتب احلديث، واأقواٍل منثورٍة عن العرب،  نبويٍّ �رضيٍف، واآثاٍر عن ال�ضّ

واأمثلٍة م�ضنوعٍة، و�ضواهد �ضعريٍّة. 

ومن �ضواهد تاأويل الّن�ضو�ض القراآنّية:

)1) ينظر: �رضح الت�ضهيل 76/1)، )/9، 108، 09)، 0))، )/)، )17، 96)، 6))، )1). و�رضح الكافية ال�ضافية 1/)0)و16).

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل 7/1)1،، )/9، ))، )17، )/)))، ))). و�رضح الكافية ال�ضافية 16/1).

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل 7/1)1، )/1)، )17، )0). و�رضح الكافية ال�ضافية )/)9)1.

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل 0/1))، 00)، )/))).

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل )/)))، )6). و�رضح الكافية ال�ضافية )/))11.

)6) ذكر هذا املعنى يف �رضحه للكافية 17/1).
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- جميء »اإال« مبعنى »الواو«: 

 من جواز اإتيان »اإل« 
(((

 وبع�ض الّنحويني
(1(

اعـرت�ض ابن مالك على ما ا�ضتدّل به الأخف�ض

مبعنـى »الواو« مثل قولـه تعاىل: {                                                                          } ]البقرة:  

من الآية 0)1[، وَقـوِلِه تعــاىل: {                                                                                                }            

]النمـل :  10 - 11[. قـــال ابـن مـالك: »وقــال بعــ�ض الّنحــويني: »اإل« مبعــنى »الواو«؛ 
. وذكر بع�ض اأدلّتهم، 

(((
َل ُح�ضنًا َبْعَد �ُضوٍء« اأي: يَخاُف َلَديَّ املر�َضُلوَن ول َمْن َظَلَم ثمَّ َبدَّ

�ضيٍء من هذه  »الواو« يف  مبعنى  »اإل«  يلزم كون  ال�ّضاهدين: »ول  ًل هذين  متاأوِّ قال  ثم 

املوا�ضع لإمكان ال�ضتثناء فيها، واإمكانه يف الآية باأن يكون الّتقدير: اإل ُظْلُم الذين َظَلُموا 

اِر اإل  وِعَناُدُهم، ثّم حذف امل�ضاف واأقيم امل�ضاف اإليه مقامه؛ كما تقول: ل ُبَكاَء يف الدَّ

تخ�ضوهم  »فال  وخربه  مبتداأ،  والذين  »لكن«،  مبعنى  »اإل«  كون  ويجوز  َيْحَزُن.  ل  َمْن 

.
(((

واخ�ضوين«، وعلى هذا يحمل {                                                   }«

وقد جاءت هذه الّتاأويالت املتعا�ضدة لالآيات -من حمٍل على املعنى وتقديٍر ملحذوٍف- 

لت�ضعف احتجاج املخالف بهذه الآيات، وقد كانت لهم اأدلٌّة اأخرى تاأّولها اجلمهور رّداً 

 .
(((

عليهم

ومّما يذكر هنا اأّن ابن مالك مل يقف عند حّد تاأويل القراءات املتواترة؛ بل تاأّول ال�ّضاّذ 

)1) ينظر: معاين القراآن 1/))).

ينظر:  نظر؛  الكوفيــني  اإىل  ن�ضــبته  ويف   ،(0( والتبيــني   ،(66/1 الإن�ضــاف  يف  الكوفيــني  اإىل  من�ضـوب  راأي  وهـو   (((

اأن تعطف على  الواو يف  اإتيانها مبنزلة  القراآن 89/1 فقد ح�رض  الفراء يف معاين  اأما  اخلالف النحوي 1)) وما بعدها. 

ا�ضتثناء قبلها.

))) �رضح الت�ضهيل )/))).

))) �رضح الت�ضهيل )/))).

املباين 178، ومغني  والتبيني )0)، ور�ضف  والإن�ضاف 66/1)،  الإعــراب 1/)0)،  �ضــر �ضــناعة  امل�ضــاألة يف:  تنظـر   (((

اللبيب 7/1)).



17(

الّن�ضب بـ»مل«  اأّن  الّنا�ض  اإميانًا منه بحجية ال�ضتدلل بها، ومنه قوله: »وزعم بع�ض  منها 

، وذكر �ضاهداً 
(((

ْدَرَك} بفتح احلاء« : {اأَمَلْ َن�رْضََح َلَك �ضَ
(1(

لغٌة، اغرتاراً بقراءة بع�ض ال�ّضلف

اأّن  على  العلماء حمموٌل  عند  بقوله: »وهذا  كله  ذلك  ثّم خّرج  امل�ضاألة،  اآخر على  �ضعرّيًا 

 .
(((

الفعل موؤّكٌد بالّنون اخلفيفة ففتح ما قبلها، ثم حذفت ونويت فبقيت الفتحة«

ب من ال�ّضماع يف كتب  اأّما تاأويله لن�ضو�ض احلديث والأثر فهي قليلٌة كقّلة هذا ال�رضّ

الّنحويني ال�ّضابقني؛ ومنه:

- ن�صب اجلزاأين بـ»اإّن« واأخواتها: 

من  وغريها  بـ»ليت«  اجلزاأين  ن�ضب  على  الكوفيني  بع�ض  ا�ضتدلل  مالك  ابن  ذكر 

، قال ابن مالك خمّرجًا 
(((

، ومن اأدّلتهم قول الّنبي: »اإنَّ َقعَر َجَهنََّم �َضْبِعنَي َخريفًا«
(((

اأخواتها

هذا ال�ّضاهد: »ويخّرج »اإنَّ َقْعَر َجَهنََّم« على اأّن »َقْعَر« م�ضدٌر من قولهم: َقَعرُت الِبئَر؛ 

اأي: َبَلغُت َقْعَرها. و»�ضبعني« من�ضوٌب على الظرفّية، وقد وقع خرباً لأّن ال�ضم م�ضدٌر، 

. فتاأّول احلديث بالّتوجيه لظاهر الإعراب، 
(6(

والإخبار عن امل�ضدر بظرف الّزمان مّطرٌد«

اعرتا�ضًا على ال�ضتدلل به على حكم بع�ض الكوفيني، وجلمهور الب�رضيني املانعني تاأويالٌت 

)1) هي قراءة من�ضوبة اإىل اأبي جعفر املن�ضور. ينظر: املحت�ضب )/66).

))) �رضح الكافية ال�ضافية )/)7)1.

))) �رضح الكافية ال�ضافية )/76)1. اعرت�ض ابن ه�ضام يف املغني )/70) على هذا التاأويل؛ وذكر فيه �ضذوذين: »توكيد املنفي 

بلم، وحذف النون لغري وقف ول �ضاكنني«. 

))) ذكر ابن �ضالم يف طبقات فحول ال�ضعراء 78/1ـ79 اأنها لغة. كما ذكر ابن مالك يف الت�ضهيل ب�رضحه )/) اأنَّ الفراء اأجاز 

ينظر:  البطليو�ضي،  ال�ضيد  الطراوة وابن  ابن  اإىل  ب  البقية، وُن�ضِ اأ�ضحابه يف  بع�ض  اأجازه  ذلك يف »ليت«، يف حني 

التذييل والتكميل )/7). 

اأدنى  187/1»باب  م�ضلم  �ضحيح  يف  وهو  خريفًا«،  »ل�ضبعني  برواية   9/( الت�ضهيل  �رضح  يف  احلديث  مالك  ابن  نقل   (((

بعوَن خريفًا« ول �ضاهد فيه. وقال احلاكم يف امل�ضتدرك على  اأهل اجلنة منزلة« برقم ])19[ برواية: »اإنَّ َقْعَر جهنَّم ل�ضَ

ال�ضحيحني )/1)6 عن رواية »اإن قعر جهنم ل�شبعني خريفًا«: »هذا حديث �شحيح على �رشط ال�شيخني ومل يخرجاه«. 

.sوهو من كالم اأبي هريرة ل من كالم النبي

)6) �رضح الكافية ال�ضافية 18/1). وينظر: �رضح الت�ضهيل )/9.
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 .
(1(

اأخرى لكّل ما �ضمع يف هذا الباب

وقد ختم امل�ضاألة مبا ظاهره الإ�ضكال؛ فقال: »وزعم اأبو حمّمد بن ال�ضّيد اأّن لغة بع�ض 

. ووجه الإ�ضكال اأّن منهجه قبول الّلغات والبتعاد 
(((

العرب ن�ضب خرب »اإّن« واأخواتها«

عن تاأويلها، والكتفاء بدفع الّدليل اإن كان لغًة باأّنه مّما يحفظ ول يقا�ض عليه، وهذا ما �ضوف 

اأّن ابن مالك  اإّما  اأمرين؛  ياأتي من اأوجه رّد ال�ّضماع، ويف�رض ذلك باأحد  يّت�ضح معنا فيما 

، اأو اأّنه ا�ضطراٌب يف 
(((

يت�ضّكك يف كونها لغًة من لغات العرب، وعرّب بـ»زعم« وهذا بعيٌد

املنهج. 

ومن تاأويله لأقوال العرب النرثيّة واأمثالهم امل�ضنوعة:

- العطف على ا�صم »اإّن« بالّرفع قبل متام اخلرب: 

 اإن خفي 
(((

 رفع املعطوف بعد »اإّن« قبل متام اخلرب مطلقًا، ووافقه الفّراء
ّ
اأجاز الك�ضائي

 ل يجيزون مع الّتقدمي اإل الّن�ضب، ومنهم 
(((

اإعراب ال�ضم؛ اأي اإن كان مقّدراً، والب�رضيون

ابن مالك الذي رّد بع�ض اأدلّتهم ال�ّضماعّية بقوله: »ول حّجة لهما فيما حكى �ضيبويه من 

ُج على اأّن  قول العرب: »اإنَُّهم اأْجَمُعوَن َذاِهُبوَن«، و»اإنََّك َوَزيٌد َذاِهَباِن«؛ لأّن الأّول ُيَخرَّ

اأ�ضله: اإّنهم هم اأجمعون ذاهبون، فـ»هم« مبتداأٌ، و»اأجمعون« توكيٌد، و»ذاهبون« خرب 

مبتداأٌ،  فـ»اأنت«  ذاهبان،  وزيٌد  اأنت  اإّنك  الّثاين:  واأ�ضل  »اإّن«.  املبتداأ، وهو وخربه خرب 

)1) تنظر امل�ضاألة يف: الكتاب )/))1، والأ�ضول 8/1))، و�رضح املف�ضل  )/68)، والإي�ضاح يف �رضح املف�ضل )/191، والتذييل 

)/6)، وتعليق الفرائد )/18.

))) �رضح الت�ضهيل )/10.

))) وجه بعده يف نظري اأن ابن �ضالم قد اأكد يف الطبقات 79 اأنها لغة بالد العجاج وروؤبة، ومن حفظ حجة على من مل 

يحفظ. والأمر الآخر اأن ابن مالك قد ا�ضتخدم لفظ الزعم يف التقرير، ومل يطرد لديه ا�ضتعماله يف الت�ضكيك اأو الرد 

واإن كان كثرياًً؛ بل �ضدر بع�ض اأرائه بلفظ »زعمت«.

))) قال الفراء يف معاين القراآن 11/1) عن مذهبه ومذهب الك�ضائي: »ل اأ�ضتحب اأن اأقول: »اإنَّ عبَد اهلل وزيٌد قائماِن«، 

لتبني الإعراب يف عبد اهلل، وقد كان الك�ضائي يجيزه ل�ضعف »اإّن««.

))) ينظر: الإن�ضاف 187/1، والتبيني ))).
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واإبقاء  املتبوع  وحذف  »اإّن«.  خرب  واجلملة  املبتداأ،  خرب  و»ذاهبان«  معطوٌف،  و»زيٌد« 

. فخّرج ال�ّضماع بتقدير متبوٍع 
(1(

الّتابع عند فهم املعنى جائٌز باإجماٍع، فالقول به راجٌح«

حمذوٍف جريًا على نهجه يف رّد ما �ضّذ ظاهره اإىل الأ�ضول املجمع عليها. 

ومّما يجدر ذكره يف ختام امل�ضاألة اأّن ابن مالك قد اعرت�ض على �ضيبويه يف قوله يف هذا 

واإّنك  ذاهبون،  اأجمعون  اإّنهم  فيقولون:  يغلطون  العرب  من  نا�ضًا  اأّن  »واعلم  ال�ّضماع: 

. ثم ا�ضتدّل ببيٍت لزهري، 
(((

وزيٌد ذاهبان؛ وذاك اأّن معناه البتداء، فريى اأّنه قال: »هم«...«

 منه رحمه اهلل، 
ٍّ
فاعرت�ض ابن مالك على ن�ضبة الغلط اإىل العرب بقوله: »وهذا غري مر�ضي

فاإّن املطبوع على العربّية كزهري قائل البيت لو جاز غلطه يف هذا مل ُيوَثق ب�ضيٍء من كالمه؛ 

بتغرّي  حلنهم  حدوث  املاأمون  العرب  به  نطقت  ما  كّل  يف  واب  ال�ضّ يعتقد  اأن  يجب  بل 

و»هذا  ُغدوًة«،  »َلُدن  كـ:  نادراً  قبل  ما  ذلك  ولول  هذا،  على  موافٌق  و�ضيبويه  الّطباع، 

.
(((

بٍّ َخِرٍب«« ُجْحُر �ضَ

وعجبًا لأمر ابن مالك الذي تك�ّضفت له من اأ�رضار »الكتاب« وغوام�ضه ما عّزت على 

، وهذه زّلٌة 
(((

« ل حقيقة الغلط« َم َعَدِم ِذْكِر »اإنَّ غريه كيف فاته اأّن الإمام اأراد بالغلط »َتَوهُّ

اأّنى لأبي حّيان اأن يتجاوزها؛ فقد قال: »ومل يفهم اأحٌد من ال�رّضاح ول ال�ّضيوخ املاأخوذ 

 .
(((

عنهم هذا العلم عن �ضيبويه ما فهمه هذا امل�ضّنف«

م�ضائله  جّل  اأّن  بجالٍء  يّت�ضح  بالّتاأويل  ال�ّضماع  على  العرتا�ض  ميادين  اإىل  وبالعـودة 

الّنحويني  م�ضّنفات  يف  فهـي  ذلك  يف  عجـب  ول  ال�ّضـعر،  �ضـواهد  تاأويـل  يف  كانـت 

 .
(6(

املنثور ع�رضه، ول �ضاع من املوزون ع�رضه« اإذ »مل يحفظ من  الّنرث؛  اأ�ضعاف �ضواهد 

)1) �رضح الت�ضهيل )/1). وينظر: �رضح الكافية ال�ضافية 1/)1).

))) الكتاب )/))1.

))) �رضح الت�ضهيل )/)).

))) اخلزانة 8/10)).

))) التذييل والتكميل )/198.

)6) البيان والتبيني ))1.
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و�ضياأتي له �ضاهٌد. 

باأعيان  ل  الأحكام  بعموم  املرتبط  املطلق  التاأويل  الّتاأويل:  اأنواع  من  الّثاين  الّنوع 

الّن�ضو�ض؛ ومن ذلك قوله -بعد اأن ذكر الوجه يف تعريف العدد املرّكب، وهو اأن يدخل 

حرف الّتعريف على اأّول اجلزاأين-: »وروى بع�ض الكوفيني دخول حرف الّتعريف على 

. فهذا 
(((

زائداً« العجز  الّداخل على  اأن يجعل   وهو �ضعيٌف، وتوجيهه 
(1(

املرّكب جزاأي 

الّتوجيه اأو الّتاأويل بالّزيادة غري مرتبٍط ب�ضاهٍد بعينه؛ بل هو يجري على كّل م�ضموٍع يف 

هذا الباب. 

الّنوع الّثالث: اجلمع بني الأمرين، فيتاأّول مطلقًا كّل ما يرد من �ضماٍع يف الباب، ثّم 

يعقبه بذكر اأمثلٍة وناذج من ذلك، ومن �ضواهده:

- الف�صُل مبعمول اخلرب بني كان وا�صمها: 

 
(((

وا�ضمها الف�ضل مبعمول اخلرب بني كان  الكوفيني يف جواز  مالك على  ابن  اعرت�ض 

الكوفيني فقال: »ومن  ال�ّضماع عند  ثّم عر�ض حلجج  َياأُكُل«،  َزْيٌد  َطَعاَمَك  نحو: »َكاَن 

 ]من الطويل[: 
(((

حّجتهم قول ال�ّضاعر

ــهــم ــوِتِ ــيُ ـــــْوَل بُ ــــوَن َح اُج ــــدَّ َداَقـــنـَــاِفـــُذ َه ـــُة َعـــــوَّ ـــيَّ ـــِط ـــم َع ـــاُه ــــ ـــا َكـــــاَن اإيَّ مب

)1) هو راأي الأخف�ض والكوفيني، ينظر: املقت�ضب )/)17، والإن�ضاف 1/)1)، والرت�ضاف )/)76. وابن مالك اإما اأنه عرب 

َلْت؛ وهذا الأرجح، ويدل عليه قول  وِّ
ت مل ُيعتد بها فاأُ اأن الرواية ملا قلَّت وبعدت و�ضذَّ اأو  عن الراأي بلفظ الرواية، 

ا ما حكوه عن العرب فال حجة لهم فيه، لقلته يف ال�ضتعمال وبعده يف القيا�ض؛ اأما  الأنباري يف الإن�ضاف 16/1): »اأمَّ

قلته يف ال�ضتعمال فظاهر، لأنه اإنا جاء �ضاّذاً عن بع�ض العرب، فال يعتد به لقلته و�ضذوذه«.

))) �رضح الت�ضهيل )/09).

مع  اخلرب  تقدم  ب�رشط  وابن ع�شفور  والفار�شي  ال�رشاج  كابن  الب�رشيني  بع�ُض  املطلق، ويجيزه  اجلواز  الكوفيون  يرى   (((

معموله وتاأخر ا�ضم كان؛ نحو: كان طعاَمك اآكال زيٌد. ينظر: الأ�ضول 86/1، �رضح اجلمل 77/1)، وامل�ضاعد 76/1)، 

وتعليق الفرائد )/7)). 

املقت�ضب  وينظر:  جحا�ضهم).  خلف  درامون  )قنافذ  فيه:  الأول  ال�ضطر  ورواية   ،(((/1 الديوان  يف  الفرزدق  قائله   (((

)/101، واملقا�ضد النحوية 10/1)، واخلزانة 71/9).
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 ]من الب�ضيط[: 
(1(

ومثله قول الآخر

�ِصِهم ُمَعرَّ َعـــايل  ــوى  ــنَّ وال ــُحــوا  ــبَ ــاأَ�ــصْ ــاِكــنُيَف ــِقــي املـَـ�ــصَ ــْل ــوى يُ ــنَّ ـــلَّ ال ولــيــ�ــَس ُك

وهذا وما اأ�ضبهه عند الب�رضيني حمموٌل على اأن ي�ضمر قبل املن�ضوب �ضمري ال�ّضاأن ا�ضمًا 

. فلّما قال: »وما اأ�ضبهه« جعل حكم الّتاأويل جاٍر على كّل م�ضموٍع 
(((

فيندفع الإ�ضكال«

�ض ال�ّضاهد بعد ذلك بتاأويٍل اآخر يع�ضد الّتاأويل العاّم  يف هذا الباب، ول مينع هذا اأن يخ�ضّ

اإن كان ي�ضتحّقه، كما فعل هنا، اإذ قال بعد حكم الّتاأويل العاّم: »ويجوز جعل »كان« يف 

زائدًة، ويجوز جعل »ما« مبعنى »الذي«، ويف »كان« �ضمري »ما«، وهو  الأّول  البيت 

ا�ضم »كان«، و»عطّية« مبتداأٌ خربه »عّود«، وهو ذو مفعولني: اأحدهما »اإّياهم«، والثاين 

. فهذا تاأويٌل يخت�ّض به البيت الأّول، 
(((

»ها« عائدًة على »ما«، فحذفت؛ وهي مقّدرٌة«

لكّنه ل يجري على كّل م�ضموٍع يف الباب كالبيت الّثاين مثاًل، وهذا على خالف الّتاأويل 

 .
(((

املطلق

وي�ضار اإىل اأّن الّتاأويل املطلق هنا حمّل خالٍف بني الب�رضيني اأنف�ضهم؛ كونه »يوؤّدي اإىل ما 

. ومعلوٌم اأّن 
(((

ل يجوز، وذلك اأّن خرب املبتداأ ل يتقّدم معموله على املبتداأ اإذا كان فعاًل«

هذا الّتاأويل يقت�ضي تقّدم معمول فعٍل يف مو�ضع اخلرب وهو »عّود« مثاًل يف ال�ّضاهد الأّول، 

 .
(6(

على مبتداأ اجلملة اخلربّية وهو »عطّية«

)1) قائله حميد الأرقط. ينظر: الكتاب 70/1، والأ�ضول 86/1، املقا�ضد النحوية 1/)))، واخلزانة 9/)7).

))) �رضح الت�ضهيل 67/1) 68). وينظر: �رضح الكافية ال�ضافية 1/)0).

))) �رضح الت�ضهيل 67/1) 68). وينظر: �رضح الكافية ال�ضافية 1/)0).

))) التاأويل املطلق مردود عند ابن ه�ضام ب�ضاهد ل ميكن تقدير �ضمري ال�ضاأن فيه، وهو قول ال�ضاعر: 

�َصاِلبَة ــــاِل  اخَل َذاُت  ـــــوؤاِدي  ُف الَعَجِببَــاتَــْت  ِمــَن  َعْي�ٌس  يل  ُحــمَّ  اإن  َفالَعْي�ُس 

 اإذ كان ظهور الن�ضب يف »�ضالبة« مانعًا من تقدير �ضمري ال�ضاأن؛ اإذ ل يخرب عنه مبفرد. وقال بال�رضورة، واعرت�ضه الأزهري 

بتاأويل متكلف خم�ضو�ض ل بالتاأويل املطلق. ينظر: الت�رضيح 1/)61.

))) �رضح اجلمل 78/1). 

)6) ويف امل�ضاألة ب�ضط وتف�ضيل ينظر يف: الأ�ضول 86/1، و�رضح اجلمل 77/1)، والتذييل والتكميل )/8))، وامل�ضاعد 76/1)، 

وتعليق الفرائد )/7))، والت�رضيح 611/1.
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القول  كانت  مالك  ابن  عليها  �ضار  التي  واأ�ضاليبه  الّتاأويل  طرائق  اأكرث  اأّن  ويالحظ 

باحلذف، وما يتبعه من الّتقدير، واعتمد كذلك على احلكم بالّزيادة كما مّر معنا، وانتهج 

كذلك اأ�ضاليب اأخرى؛ منها: القول بالّتقدمي والّتاأخري، واحلمل على املعنى، وتوجيه ظاهر 

 .
(1(

الإعراب

واأخرياً فاإّن ابن مالك كان ي�شرتط ل�شّحة الّدليل األ يحتمل الّتاأويل؛ لأّنه يرى اأّن الّدليل 

متى ما تطّرق اإليه الّتاأويل �شقط به الحتجاج، لكّن �شقوط ال�شتدلل ب�شاهٍد ما بالّتاأويل 

ورة اعرتا�ضه على الّراأي امل�ضوق له، فوجد اأّن ابن مالك -واإن كان يتاأّول  ل يعني بال�رضّ

بع�ض �ضواهد الّراأي املعرت�ض عليه -قد ي�ضري اإىل اأّن بع�ض �ضواهده من القّوة اإىل درجة اأنها 

ل ترّد بالّتاأويل ول بغريه، ويف ذلك خروٌج من العرتا�ض على الّراأي اإىل ترجيح غريه، 

« برّد »الالم«، 
ّ
فقد قال معرت�ضًا على �ضاهد املرّبد: »واأجاز اأبو العّبا�ض املرّبد اأن يقال: »اأبي

 ]من الكامل[: 
(((

ولي�ض يف قول ال�ّضاعر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ِبـــــَداِر. ـــاِز  ـــَج امل ُذو  ــــَك  لَ ـــا  َم ـــــــيَّ  واأَِب

حّجٌة على ذلك؛ لحتمال اإرادة اجلمع، و�شقوط الّنون للإ�شافة، فاإّن »الأب« يجمع 

الآية  من  ]البقرة:  اأَِبيَك}  واإلَه  اإلَهَك  {َنْعُبُد   :
(((

ال�ّضلف بع�ض  قراءة  ومنه  »اأبني«،  على 

. فاعرت�ض ابن مالك على هذا ال�ضت�ضهاد، وهذا ما يوحي باعرتا�ضه على املرّبد 
(((

»]1((

النحوي  الفكر  )16، و�ضوابط  العربي  النحو  واأ�ضول   ،((( النحوي  التفكري  اأ�ضول  التاأويل يف:  اأ�ضاليب  اأبرز  تنظر   (1(

.(((/(

))) قائله: موؤرج ال�ضلمي، و�ضدره: 

اأرى وقـــد  املـــجـــاز  ذا  اأحـــلـــك  .قـــدر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 وهو يف جمال�ض ثعلب )/76) برواية: »قدر اأحلك ذا النجيل....«، وفيه ن�ضبة هذا الراأي اإىل الفراء. وينظر: �رضح املف�ضل 

)/)1)، واخلزانة )/)))، ومعجم ال�ضواهد 1)).

))) هي قراءة احل�ضن الب�رضي ويحيى بن يعمر. ينظر: خمت�رض يف �ضواذ القراآن 17، واملحت�ضب 1/)11. 

))) �رضح الكافية ال�ضافية )/1009.
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 :
(((

، لكّنه عاد ليقول: »واإّنا احلّجة له يف قول الّراجز
(1(

وموافقة اجلمهور

ـــــوَدا ـــــصُ ـــــــــــيَّ َكــــــَرمــــــاً و� َكــــــــاَن اأَِب

ــــَدا احَلــــِدي ـــِد  ـــِب ـــلَّ ال ِذي  َعـــلـــى  ـــِقـــي  يُـــْل

. فلم يرد ابن مالك العرتا�ض على 
(((

لأّنه قال »يلقي« ولو اأراد اجلمع لقال: »يلقون««

الّراأي عندما رّد ال�ّضماع، وتاأّكد هذا حني عرّب يف مو�ضٍع اآخر بقوله: »والّلغة اجلّيدة اأن 

 .
(((

يقال يف اإ�ضافة: »اأّب« و»اأّخ« اإىل »الياء« اأن يقال: اأبي واأخي، كما جاء يف القراآن«

فاأجاز راأي املرّبد وجعل خالفه اأرجح واأجود. 

املحور الثاين: العرتا�ض على الّدليل بالّطعن يف الإ�ضناد: 

املُْعرَتَ�ِض عليه[  ]اأي  تطالبه  »اأن  الإ�ضناد:  اأوجه العرتا�ض على  اأّن من  الأنبارّي  ذكر 

باإثبات الإ�ضناد، وقد ذهب قوٌم اإىل اأّنه لي�ض له اأن يطالبه باإثبات الإ�ضناد، واإّنا عليه اأن يطعن 

فيه اإن اأمكنه، ولي�ض هذا ب�ضحيٍح؛ لأّنه لو مل يكن له ذلك لأّدى اإىل اأن يروي كّل من اأراد 

 .
(((

ما اأراد، وهذا غاية الف�ضاد«

وقد طعن ابن مالك يف اإ�ضناد بع�ض الأدلّة الّنقلّية؛ ومن ذلك طعنه يف الأمثلة امل�ضنوعة 

حني تّتخذ دلياًل م�ضّلمًا به، وتنّزل منزلة الّنقل عن العرب. 

 الذي اأجاز اإعمال ا�ضم الفاعل امل�ضّغر واملو�ضوف، 
(6(

ّ
فاعرت�ض ابن مالك على الك�ضائي

)1) ينظر: الهمع )/)0).

))) والبيت يف �رضح الت�ضهيل برواية )اجلديدا). ينظر: امل�ضاعد )/79)، والدرر )/9).

))) �رضح الكافية ال�ضافية )/1009.

))) �رضح الت�ضهيل )/)8).

))) الإغراب يف جدل الإعراب 6).

)6) وهو راأي الكوفيني اإل الفراء، وتبعهم يف جواز اإعمال امل�ضغر اأبو جعفر النحا�ض، ينظر: الرت�ضاف )/67))، وامل�ضاعد 

)/191 و�ضفاء العليل )/))6.
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بخالف راأي اجلمهور -ومنهم ابن مالك- الذين يرون يف الّت�ضغري والو�ضف اإبعاداً ل�ضم 

الفاعل عن �ضبه الفعل الذي خّوله للعمل، وقد ذكر ابن مالك اأدّلة الك�ضائي التي كانت 

ُظنُِّني ُمْرحِتاًل َو�ُضَويراً َفْر�َضخًا«، واأجاز اأن 
�ضببًا يف راأيه؛ فقال: »لأّنه حكى عن العرب: »اأَ

 .
(1(

اِرٍب«« يُّ �ضَ اِرٌب اأَ يقال: »اأََنا َزْيداً �ضَ

، وقد رّد ابن مالك الأّول باأّن »فر�ضخًا« 
ّ
فهذان نقالن �ضماعّيان ا�ضتدّل بهما الك�ضائي

ظرٌف، والّظرف يعمل فيه رائحة الفعل. اأّما موطن ال�ّضاهد هنا فهو يف املثال الّثاين عندما 

اأنا  يقل  مل  لأّنه  فيه  اِرٍب؛ فال حّجة  يُّ �ضَ اأَ اِرٌب  �ضَ َزْيداً  اأََنا  اإجازته:  »اأّما  مالك:  ابن  قال 

ُظنُِّني ُمْرحِتاًل َو�ُضَويراً َفْر�َضخًا«. ويف هذا دليٌل 
. كما ذكر ذلك يف: »اأَ

(((
�ضمعته عن العرب«

على دّقة ابن مالك وتاأّمله يف ن�ضو�ض ال�ّضابقني. 

ومل يكتف ابن مالك بهذا الوجه من العرتا�ض على ال�ّضماع عندما طعن يف الإ�ضناد؛ 

بل اأردف هذا الّطعن بالّتوجيه والّتاأويل على افرتا�ض �ضّحة نقله عن العرب، فقال: »ولو 

رواه عن العرب مل يكن فيه حّجٌة؛ لأّنه كان يحمل على اأّن »زيداً« من�ضوٌب بـ»�ضارٌب«، 

لالأ�ضول  موافٌق  �ضهٌل  توجيٌه  وهذا  ثاٍن.  خرٌب  �ضارٍب«  و»اأّي  »اأنا«،  خرب  و»�ضارٌب« 

 .
(((

املجمع عليها فال يعدل عنه«

مالك  ابن  عليها  واعرت�ض   ،
ّ
الك�ضائي بها  ا�ضتدل  ذكر  ما  �ضماعّيًة غري  اأدّلًة  اأورد  وقد 

بعربّيته، فال جمال  يوثق  اإىل من  �ضعرّية من�ضوبة  املبطل لالحتجاج؛ لأّنها �ضواهد  بالّتاأويل 

للّطعن يف اإ�ضنادها. 

ويف مثاٍل اآخر -ل يخلو من دّقة نظر ابن مالك، وتاأّمله يف اأدّلة الّنقل عند الأئّمة- اعرت�ض 

)1) �رضح الت�ضهيل )/)7. وينظر: �رضح الكافية ال�ضافية )/))10 اإذ عر�ض الراأي ومل يعرت�ض عليه، ول على اأدلته.

))) �رضح الت�ضهيل )/)7.

))) �رضح الت�ضهيل )/)7.
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 يف قوله باأّن »لكن« حرف ا�ضتدراٍك ل حرف عطٍف، فاإن 
(1(

على اجلمهور، ووافق يون�ض

وليها معطوٌف فهو بواٍو قبلها ل ي�ضتغنى عنها اإل قبل جملٍة تاّمٍة م�رّضٍح بجزاأيها؛ قال ابن 

مالك: »وما يوجد يف كتب الّنحويني من نحو: »َما َقاَم �َضْعٌد َلِكْن �َضِعيٌد«، و»ل َتُزْر َزْيداً 

.
(((

َلِكْن َعْمراً«، فمن كالمهم ل من كالم العرب«

واأّكد هذا املعنى مبا ي�ضري اإىل فهٍم عميٍق لن�ّض »الكتاب« فقال: »ولذلك مل ميّثل �ضيبويه 

يف اأمثلة العطف اإل بـ»ولكن«، وهذا من �ضواهد اأمانته وكمال عدالته؛ لأّنه ل يجيز العطف 

 .
(((

، وترك الّتمثيل به لئال يعتقد اأّنه مّما ا�ضتعملته العرب«
(((

بها غري م�ضبوقٍة بواٍو

 :
(((

وقد ترّدد راأي ابن مالك يف غري هذا املو�ضع؛ فقال يف نظم الكافية ال�ّضافية

ــْن بـــ»لَــِكــْن« ــِطــَف ـــْن«يف الــنَّــْفــي والــنَّــْهــي اْع ـــاِع ـــْن َظ ـــِك ــــمَّ لَ ــَم ثَ ـــ ــي ــِق ـــــ»ال ُم ك

 .
(6(

فاختلف راأيه يف غري الّت�ضهيل و�رضحه

لكّن ما يعنينا يف هذه امل�ضاألة اأّن ابن مالك قد اأّكد -م�ضتعينًا بفهمه للكتاب- اأّن ما ذكر 

يف كتب الّنحويني من اأمثلٍة لي�ضت من كالم العرب، ل تثبت بها القواعد، ول يحتّج بها 

يف ال�ضتدلل، وهذا ل يعني اأّن �ضيبويه مل ي�ضّمن كتابه اإل امل�ضموع عن العرب؛ بل له اأمثلٌة 

�ضنعها واأخرى نقلها عن اخلليل، لكّنها اأمثلٌة »مطابقٌة للمقايي�ض الّنحوّية التي ا�ضتنبطها؛ 

)1) ذهب اأكرث النحويني اإىل اأنها من حروف العطف، واختلفوا يف ذلك؛ اأما يون�ض فمنع اأن تكون عاطفة وا�ضتدل بدخول 

حرف العطف عليها كما يف نحو: {           } ]الأحزاب: من الآية 

0)[. ينظر: �رضح اجلمل 1/)17، والرت�ضاف )/)197، وتو�ضيح املقا�ضد )/)99، واملغني )/1)) .

))) �رضح الت�ضهيل )/)))، قال ابن ع�ضفور يف �رضح اجلمل 1/)17 رّداً على مثل هذا العرتا�ض: » فاإن قيل: اإن العرب ل 

ت�ضتعمل »لكن« اإل مع الواو؛ فاجلواب: اإنه قد حكي من كالمهم: »ما مررت برجل �ضالح لكن طالح« بغري واو«.

))) قال ال�ضل�ضيلي يف �ضفاء العليل )/777 خمالفًا: »و�ضيبويه يجيز العطف بها بال واو ولكن مل ميثلها اإل بالواو« وينظر: �رضح 

اجلمل 1/)17.

))) �رضح الت�ضهيل )/))). وينظر: الكناب9/1)). 

))) ب�رضح الكافية )/01)1.

)6) ينظر: �رضح الكافية ال�ضافية )/0))1، و�رضح عمدة احلافظ )/0)6، والألفية ])))[�ض )).
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.
(1(

وهذه املقايي�ض مطابقٌة اأ�ضاًل ملا �ضمعه من العرب اأو نقل اإليه عنهم«

اأّما حني يعر�ض الّن�ّض �ضاهداً عن العرب فمرويّاته حمّل ثقٍة مطلقٍة؛ قال ابن مالك يف 

 .
(((

�ضواهد الكتاب: »فاإّن �ضيبويه مل يكن ليحتّج ب�ضاهٍد ل يثق بانت�ضابه اإىل من يثق بقوله«

كانت جمهولة  واإن  �ضواهده،  يقبل  جعلته  قد  الكتاب  �ضواهد  الّثقة يف  هذه  كانت  ورمّبا 

القائل، يف حني اأّن الّطعن يف ن�ضبة ال�ّضاهد- اإذا مل يكن يف الكتاب، وكان �ضاّذاً- وراٌد 

عند ابن مالك كما فعل يف امل�ضاألة الّتالية:

- دخول الم االبتداء على خرب »لكّن«: 

الّنحويون  وتدار�ضه  بال�ّضماع،  الحتجاج  لرّد  الإ�ضناد  يف  الّطعن  اأمثلة  اأ�ضهر  من 

 ]من الطويل[:
(((

والأ�ضولّيون هو قول القائل

ــد ــمــي ــع ولـــكـــنّـــنـــي مـــــن حـــبّـــهـــا ل

 بهذا ال�ّضاهد على جواز دخول لم البتداء على خرب »لكّن«، 
(((

فقد ا�ضتدّل الكوفّيون

كما دخلت قيا�ضًا على خرب اإّن املك�ضورة، ولهم يف ذلك اأدلٌّة من القيا�ض اختلف الّنحويون 

 ال�ّضابق الذي قال عنه ابن مالك يف معر�ض 
ّ
، واّتفقوا على نقل دليلهم ال�ّضماعي

(((
يف ذكرها

)1) ال�ضتدلل النحوي يف كتاب �ضيبويه )6).

))) �رضح الكافية ال�ضافية )/9)10.

))) جمهول القائل. و�ضدره يف �رضح ابن عقيل بحا�ضية اخل�رضي 00/1): 

لــيــلــى عــــواذيل ــنــي يف حــــّب  ــلــومــون .ي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الثالثة برواية )لكميد)،  للفراء 1/)6)، و�رض �ضناعة الإعراب )/8)، والإن�ضاف 09/1) ويف الكتب  القراآن   ينظر: معاين 

وتخلي�ض ال�ضواهد 7))، املقا�ضد النحوية )/))، والقرتاح 0)1.

))) ينظر: الإن�ضاف 06/1)، و�رضح املف�ضل )/)))، و�رضح اجلمل 6/1)).

))) ذكر الأنباري يف الإن�ضاف 09/1) اأن قيا�ضهم ي�ضتند على اأ�ضل الرتكيب يف »لكن«؛ وهو »اإن« زيدت عليها »ل« 

والكاف، وهو ما ذكره الفراء يف املعاين 1/)6). وذكر ابن مالك يف �رضح الت�ضهيل )/9) اأن قيا�ضهم قائم على فر�ض 

.» بقاء معنى البتداء معها كما بقي مع »اإنَّ
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 :
(1(

العرتا�ض عليهم: »واحتّجوا بقول بع�ض العرب

ــد ــي ــم ــع ـــا ل ـــه ـــب ـــــن ح ـــي م ـــن ـــن ـــك ول

. ثّم رّد القيا�ض، وقال عن �ضاهد ال�ّضماع ال�ّضابق: »فال حّجة 
(((

ول حّجة لهم يف ذلك«

، ول راٍو عدٍل يقول: �ضمعت مّمن يوثق بعربّيته، 
(((

فيه ل�ضذوذه، اإذ ل يعلم له تتّمٌة، ول قائٌل

 لكّنه افرت�ض –كعادته- �ضّحة ال�ضتدلل 
(((

عف« وال�ضتدلل مبا هو هكذا يف غاية ال�ضّ

ليخرجه بوجٍه اآخر من اأوجه العرتا�ض على ال�ّضماع. 

وقد تبع ابن مالك يف اعرتا�ض هذا ال�ضاهد بالطعن يف الإ�ضناد بع�ض تالمذته، ومنهم 

اأّوله، ومل يذكر  اأّن البيت ل يعرف قائله، ول  ابن النحا�ض، الذي رده بقوله: »واجلواب 

بط والإتقان،  منه اإل هذا، ومل ين�ضده اأحٌد مّمن وثق يف الّلغة، ول عزي اإىل م�ضهوٍر بال�ضّ

 ،
(6(

بال�ّضذوذ والقّلة اإىل احلكم عليه  الّنحويني عمدوا  . لكّن جمهور 
(((

ويف ذلك ما فيه«

، وهذا 
(7(

ورّد الحتجاج بالّتاأويل اإّما بزيادة »الالم«، اأو بتقدير »اإّن« حمذوفًة بعد »لكن«

 .
(8(

-اأعني الّتاأويل- هو ما خّرج به ابن مالك هذا ال�ّضاهد على افرتا�ض �ضّحته

)1) من مرويات الفراء يف املعاين 1/)6)، ويف �رضح املف�ضل )/))) قال: »اأن�ضده حميد بن يحيى«، وما وجدت له ترجمة 

يف كتب الرتاجم. وقد كانت هذه اجلملة منطلقًا لعرتا�ض اأبي حيان يف التذييل )/117 الذي قال فيه: »فقد اأقر اأنه 

قول بع�ض العرب«؛ اأي: كيف يت�ضكك يف ن�ضبته اإىل العرب وقد اأقر باأنَّه قول بع�ضهم. 

))) �رضح الت�ضهيل )/9).

))) اعرت�ض اأبو حيان يف التذييل )/118على م�ضاألتي التتمة والقائل فقال: »وهذا ل يقدح يف الحتجاج؛ بل متى روي 

اأنه من كالم العرب فلي�ض من �رضطه تعيني قائله، واأما كونه ل تتمة له فال يقدح يف ذلك؛ لأنه اإنا وقع العتناء مبكان 

ال�ضاهد فال حجة اإىل ما قبله وما بعده اإذ ل �ضاهد فيه«.

))) �رضح الت�ضهيل )/9).

))) نقله ال�ضيوطي يف القرتاح 1)1.

)6) ينظر: �رض �ضناعة الإعراب )/7)ـ8)، والإن�ضاف 1/)1)، و�رضح املف�ضل )/))).

)7) ينظر: �رضح املف�ضل )/)))، و�رضح اجلمل 7/1))، وتخلي�ض ال�ضواهد 8)).

)8) ذكر يف �رضح الت�ضهيل )/9) بعد الطعن يف الإ�ضناد احتمايل التاأويل؛ وهما: الزيادة، واحلذف والتقدير. اأما يف �رضح 

الكافية ال�ضافية 1/)9) فقد اكتفى بالقول بزيادة الالم، ومل يتعر�ض لالإ�ضناد. 
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ولأبي حّيان كالٌم وجيه يف ختام هذه امل�ضاألة؛ اإذ قال معرت�ضًا: »واأّما قوله: »ول عدٌل 

اإيّاه عن  الفّراء واإن�ضادهم  اأو  الكوفيني  بعربّيته« فكفى بذلك نقل  يقول �ضمعته مّمن يوثق 

العرب، ويف كتاب �ضيبويه اأبياٌت ا�ضت�ضهد بها ل يعرف قائلها، ول تروى اإل من الكتاب، 

. والوجه يف قبول هذا الكالم اأّن هذا ال�ّضاهد 
(1(

واكتفينا بنقل �ضيبويه اإيّاها وا�ضت�ضهاده بها«

مرويٌّ يف معاين القراآن للفّراء، وابن مالك كان يثق كثرياًً مبرويّاته، ومل يكن يطعن فيها؛ بل 

 .
(((

ًة رمّبا قبل مروّياٍت اأخرى تفّرد بها الفّراء، واأقام عليها ابن مالك اأحكامًا خا�ضّ

القائل  املجهولة  الأبيات  اأح�ضينا  اأّننا  فقال: »ولو  الباحثني  اأحد  اآخر ذكره  اأمٌر  وثمة 

لقاربت ثلث الأبيات التي ا�ضت�ضهد بها الّنحاة يف كتبهم، واإذا كانت بلغت خم�ضني يف 

كتاب �ضيبويه؛ فاإّنها يف كتب ابن مالك الذي �ضال وجال وبرع يف ال�ضت�ضهاد بال�ّضعر 

اأبي  اعرتا�ض  كان  ولذا   .
(((

العدد« ذلك  من  م�ضاعفًة  اأ�ضعافًا  واإبداعًا  حفظًا  غريه  وفاق 

 .
(((

حّيان وجيهًا

ويالحظ اأّن ابن مالك -وعلى الّرغم من اهتمامه بن�ضبة ال�ّضواهد ال�ّضماعّية، وت�ضدير 

ب من العرتا�ض؛ بل  العرتا�ض على ال�ّضماع بق�ضّية الإ�ضناد- مل يكن يكتفي بهذا ال�رضّ

كان يع�ضد اعرتا�ضه اإّما بافرتا�ض �ضّحة الّن�ضبة والّطعن يف ال�ّضماع بطرائق اأخرى اأ�ضهرها 

الّتعليل  اأو  كالقيا�ض  ال�ّضماع  اأخرى غري  اأدلٍّة  املخالفة، ومعرفة  الآراء  ي  تق�ضّ اأو  الّتاأويل، 

ورّدها بالّتف�ضيل. 

)1) التذييل والتكميل )/118.

العرب: »عالنون« يف جمع  قول  النادر  الت�ضهيل 79/1: »ومن  الت�ضهيل 87،67/1. وقال يف �رضح  مثاًل: �رضح  ينظر   (((

يف  ثقته  اإىل  ي�ضري  ما   (86/( الت�ضهيل  �رضح  يف  اآخر  موطن  يف  وقال  امل�ضهور«.  الرجل  وهو  الفراء  قالها  »عالنية«؛ 

مرويات الكوفيني: »ومل يذكر مع حروف النداء »اآ« و»اآي« اإل الكوفيون؛ رووها عن العرب الذين يثقون بعربيتهم، 

ورواية العدل مقبولة«.

))) تغيري النحويني لل�ضواهد 1).

))) تنظر هذه امل�ضاألة مف�ضلة يف: الإن�ضاف 08/1)، و�رضح املف�ضل )/)))، و�رضح اجلمل 6/1))، والتذييل والتكميل )/116، 

واملغني )/7))، و�رضح ابن عقيل بحا�ضية اخل�رضي 00/1)، وتعليق الفرائد )/)).
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املحور الثالث: العرتا�ض على رواية ال�ّضاهد: 

قال الدكتور حممد حما�ضة: »كان لتعّدد الّروايات دوٌر كبرٌي يف تو�ضيع �ضّقة اخلالف 

بني الب�رضيني والكوفيني، وكان يف كرثتها يف ال�ّضاهد الواحد مالٌذ لكثرٍي من الّنحويني من 

بع�ض الأحكام التي ل يرتوؤونها، حتى بدا كّل فريٍق وكاأّنه يقّعد للغٍة تختلف عن التي يقّعد 

لها الآخر، وكاأّن رف�ض اإحدى الّروايات يخرجها من الّلغة، ويجعل الّنحوّي يف حلٍّ من 

 .
(1(

اأن يف�رّضها اأو ياأبه لها«

واإن كان هذا الكالم ي�ضّح يف حّق بع�ض الّنحويني كاملرّبد والأنبارّي، ومن �ضار على 

نهجهما من املتاأّخرين كال�ّضيوطي يف القرتاح؛ فاإنَّه غري دقيق، فقد تختلف رواية البيت 

.
(((

وتكون املروّيات كّلها �ضحيحًة

وخالف ابن مالك هذا املنهج يف الّنظر اإىل الّروايات املتعّددة فما كان يرّد روايًة �ضّح 

لديه اإ�ضنادها؛ بل كان حري�ضًا على قبول الّروايات املختلفة وتوجيهها، لكّن هذا العرتاف 

بالّرواية وقبولها ل يعني بال�رضورة قبول الّراأي املالزم لها؛ واإّنا يختار من الآراء ما وافق 

م�ضلكًا  الأ�ضعف  الّرواية  من  يجعل  وقد  الّنقل،  يف  والأوثق  الّتقعيد  يف  الأ�ضهر  الّرواية 

للّطعن يف الّراأي املخالف، ويوؤّكد اعرتا�ضه بوجٍه اآخر من اأوجه العرتا�ض. 

باإحدى  مالك  ابن  اأخذ  نزاٍع  موطن  يف  واحٍد  ل�ضاهٍد  مروّيتان  اختلفت  فاإن  وعليـه 

نعة،  الّروايتـني، معتمداً على اأمرين بينهما تالزٌم كبرٌي؛ وهما: �ضهرة الرواية عند اأهل ال�ضّ

حمّل  اإ�ضناداً  والأ�ضعف  �ضهرًة،  الأقّل  الّرواية  فتكون  الّراوي،  يف  والّثقة  الإ�ضناد  وقّوة 

اعرتا�ضه.

)1) ال�رضورة ال�ضعرية 80).

))) ينظر: اخلالف النحوي 81).
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- جواز ن�صب »راغٌب« يف نحو: »ِفيَك َزيٌْد َراِغٌب«

من اعرتا�ض ابن مالك على الّرواية الأقّل �ضهرًة اعرتا�ضه على الكوفيني الذين اأجازوا 

الّن�ضب على احلالّية، يف ال�ضم امل�ضاحب ل�ضٍم جاء مع ظرٍف، اأو جارٍّ وجمروٍر ول ي�ضلح 

على  الّرفع  »راغٌب«  اأجازوا يف  اإذ  َراِغٌب«،  َزْيٌد  »ِفيَك  نحو:  عليه، كما يف  ال�ّضكوت 

اخلربيّة والّن�ضب على احلالّية، يف حني اأّن الب�رضيني يوجبون الّرفع، وقد اأن�ضد الكوفيون يف 

 ]من الطويل[: 
(1(

ذلك قول ال�ضاعر

ــا ــَه ــبِّ ــُح ـــــاإنَّ ِب ـــا تَــْلــَحــِنــي ِفــيــَهــا ف بَاِبُلهف ــاً  ــّم َج ــِبِ  ــْل ــَق ال ــاَب  ُمــ�ــصَ ــــاَك  اأََخ

اَب الَقْلِب«؛ فاإّنهم يقولون باأّن »اأخاك«  ا اأََخاَك ُم�ضَ وموطن ال�ّضاهد عندهم »فاإنَّ بحُبهِّ

ا�ضم »اإّن«، واخلرب متعّلق اجلاّر واملجرور»بحّبها«، وانت�ضب »م�ضاب« على احلالّية، قال 

 ،» َجمٌّ الَقْلِب  اُب  »ُم�ضَ امل�ضهورة:  »والّرواية  ال�ضتدلل:  هذا  على  معرت�ضًا  مالك  ابن 

. فال �ضاهد للكوفيني فيه على هذه الّرواية؛ وذلك اأّن »م�ضاب« خرب »اإّن«. 
(((

بالّرفع«

هذا  يف  الّطعن  يف  له  م�ضلكًا  كان  الأخرى  �ضهرة  مقابل  الّرواية  هذه  �ضهرة  فقلة 

ال�ضتدلل، لكّن ابن مالك مل ينتهج نهج الأعلم الذي قال: »فرفع م�ضابًا على اخلرب، ول 

. بل قبل رواية الّن�ضب وخّرجها على نحٍو 
(((

يجوز ن�ضبه؛ لأّن املجرور ل يتّم به الكالم«

اآخر، وهو الّتقدير املف�ضي اإىل بيان �ضعف دّقتها يف الّتعبري عن راأي الكوفيني؛ فقال: »على 

اأّننا ل ننع رواية الّن�ضب؛ بل جنّوزها على اأن يكون الّتقدير: ِفاإنَّ بُحبَِّها اأََخاَك �ُضِغَف، اأو 

، كما  اَب الَقْلِب. فاإّن ِذْكَر »الباء« داخلًة على احلّب يدّل على معنى �ُضِغَف اأو ُفنِتَ ُفنِتَ ُم�ضَ

)1) البيت من اأبيات الكتاب جمهولة القائل. وهو بهذه الرواية يف: الأ�ضول 1/)0). وبالرواية الأ�ضهر: 

ــا ــَه ــبِّ ــُح ـــــاإنَّ ِب ــا ف ــَه ــي ــُلــُهَفــــا تَــْلــَحــِنــي ِف ــِب َجـــمٌّ بَــاِب ــْل ــَق ــاُب ال ــ�ــصَ اأََخـــــاَك ُم

يف: الكتاب )/))1، واملقرب 166، واملقا�ضد النحوية )/87، و�رضح �ضواهد املغني )/969، واخلزانة 6/8)).

))) �رضح الت�ضهيل )/8)).

))) النكت )/)11.
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ولي�ض كذكر »يف«   ،
(1(

ا�ضتقّر معنى  يدّل على  اأو مكان  زماٍن  داخلًة على  اأّن ذكر »يف« 

 .
(((

داخلًة على »الكاف« كقولك: فيك راغٌب ونحوه«

اأما اعرتا�ضه على الّرواية الأ�ضعف اإ�ضناداً يف مقابل الأوثق ن�ضبًة فذلك حني يعار�ض 

، فقد 
(((

الّثقة من هو اأوثق منه؛ كما هو حا�ضٌل يف اعرتا�ضات املرّبد على مرويّات �ضيبويه

اعرتا�ٍض  يف  جّني  ابن  قال  حّتى  �ضيبويه؛  رواه  مّما  كثرٍي  على  املرّبد  اعرتا�ضات  ا�ضتهرت 

للمرّبد على رواية: »َفالَيوَم اأَ�رْضَْب َغرَي ُم�ْضَتْقِحٍب« بالّت�ضكني يف »اأَ�رْضَْب« �رضورًة: »واأّما 

الكتاب؛  على �ضاحب  العرب، ل  على  هو  فاإنّا  الكتاب  على  هنا  العبا�ض  اأبي  اعرتا�ض 

لأّنه حكاه كما �ضمعه، ول ميكن يف الوزن غريه، وقول اأبي العّبا�ض: اإّنا الّرواية »فاليوم 

بلغ  ت�ضمع ما حكيته عنهم، واإذا  العرب، ومل  ل�ضيبويه كذبت على  قال  فا�رضب«؛ فكاأّنه 

 .
(((

الأمر هذا احلّد من ال�رّضف فقد �ضقطت كلفة القول معه«

ومل يكن ابن مالك بعيداً عن هذا الّتعنيف يف العرتا�ض على من �ضّكك يف مرويات 

»الكتاب«؛ فهو يرى اأّن �ضيبويه حّجٌة فيما يرويه عن العرب، فاإذا ما دفعت رواية �ضيبويه 

مالك:  ابن  عنه  قال  الذي  املرّبد  دافعها  كان  اإن  ول�ضيما  مرفو�ضٌة،  فهي  اأخرى  بروايٍة 

.
(((

»وللمرّبد اإقداٌم يف رّد ما مل يرو«

- ترخيم غري املنادى �رضورًة: 

ذكر ابن مالك وجهني اأو �ضورتني لهذا احلذف؛ الأوىل جممٌع عليها، وهي على لغة 

اِر َزيٌد«  )1) يف هذا اإ�ضارة اإىل ما اتفقوا عليه من جواز الرفع والن�ضب يف نحو: »يف الدار زيٌد قائٌم/قائمًا«؛ لأنَّ »يف الدَّ

معنى يح�ضن ال�ضكوت عليه، ولي�ض يف »فيك زيٌد« من قولك: »فيك زيٌد راغٌب« ما ي�ضري اإىل و�ضوح املعنى املراد.

))) �رضح الت�ضهيل )/8)). وتنظر امل�ضاألة يف: الأ�ضول 1/)0)، وامل�ضاعد )/))، و�ضفاء العليل )/)))، وتعليق الفرائد 6/)))، 

واخلزانة 6/8)).

))) ينظر بحث »القيا�ض النحوي عند املربد« يف كتاب »درا�ضات يف نظرية النحو العربي«111 1)1.

))) املحت�ضب 110/1، وينظر راأي املربد والزجاج يف: الأ�ضول )/110، و�رضائر ال�ضعر )7.

))) �رضح الت�ضهيل )/0)).
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الّثانية فمختلٌف  اأّما  الآخر،  ين�ضى املحذوف، وتو�ضع احلركة على  اأي  ينتظر«،  »من ل 

فيها، وهي على لغة »من ينتظر«، اأي يقّدر ثبوت املحذوف، وتبقى حركة الآخر كما هي 

ورة- �ضاهداً من �ضواهد �ضيبويه، وهو  عليه قبل احلذف، وذكر -ا�ضتدلًل على هذه ال�ضّ

 ]من الوافر[: 
(1(

قول جريٍر

ـــا ـــام ِرَم ـــُم  ـــُك ـــالُ ـــبَ ِح ـــَحـــْت  اأَ�ـــصْ ــًة اأَُمـــامـــااأال  ــَع ــصِ ــا� ــصَ ـــَحـــْت ِمـــْنـــَك � واأَ�ـــصْ

قبل  كما هي  الفتح  امليم  واأبقى حركة  الآخر،  نداٍء، فحذف  من غري  »اأمامة«  فرّخم 

الرّتخيم، ولو كان على الّلغة الأخرى ل�ضّم امليم على اأنَّها ا�ضم »اأ�ضحى«؛ قال ابن مالك: 

يجيز  لأّنه ل  اأَُماَما«،  َيا  َكَعْهِدِك  َعْهٌد  »َوَما  الّرواية:  اأّن  املرّبد  �ضيبويه. وزعم  رواه  »كذا 

�ضواهد  ب�ضّحة  املرّبد  راأي  على  اعرت�ض  ثّم   .
(((

الأّول« الوجه  على  اإل  �رضورًة  الرّتخيم 

اأخرى �ضماعّيٍة على امل�ضاألة؛ وبدليٍل عقلي وهو »اأّن حذف بع�ض ال�ضم مع بقاء دليٍل على 

.
(((

املحذوف اأحّق باجلواز من حذفه دون بقاء دليٍل«

ثّم قال: »واأّما زعمه اأّن الّرواية: »َوَما َعْهٌد َكَعْهِدِك َيا اأَُماَما« فال ُيْلَتَفُت اإليه، مع خمالفته 

. وقد قال يف �رضح 
(((

نقل �ضيبويه، فاأح�ضُن الّظن به اإذا مل ُتْدَفْع روايته اأن تكون روايًة ثانيًة«

 .
(((

العمدة: »ورواه املرّبد: »َوَما َعْهٌد َكَعْهِدِك َيا اأَُماَما«. وكلتا الّروايتني �ضحيحٌة«

اأّن  يرّد هذا، ويزعم  املرّبد  فقال: »وكان  مالك  ابن  قبل  �ضيبويه  الأعلم عن  دافع  وقد 

)1) يف الديوان 1/1))، برواية: 

ـــا ـــاَم ــُم رَم ــك ــل ــص ـــُل و� ـــْب ـــبَـــَح َح ــــااأَ�ـــصْ ــــاَم ـــا اأَُم ـــِدك ي ـــْه ـــَع وَمـــــا َعـــْهـــٌد َك

ول �ضاهد ل�ضيبويه ومن تبعه يف هذه الرواية، لأنَّ الرتخيم هنا ل �رضورة فيه فال�ضم منادى. وهو بهذه الرواية يف: الكتاب 

)/70)، والأمايل ال�ضجرية 1/)19، و�رضائر ال�ضعر 107.

الأمايل  ينظر:  املربد«؛  اأجده يف كتب  »مل  الطناحي:  قال   .(1 زيد  اأبي  نوادر  املربد يف  )/0)). وراأي  الت�ضهيل  ))) �رضح 

ال�ضجرية )/17) )احلا�ضية).

))) �رضح الت�ضهيل )/0)).

))) �رضح الت�ضهيل )/0)).

))) �رضح عمدة احلافظ 1/)1).
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الّرواية فيه: »َوَما َعْهِدي َكَعْهُدِك َيا اأَُماَما«، واأّن عمارة بن عقيٍل بن بالٍل بن جريٍر اأن�ضده 

 .
(1(

هكذا، و�ضيبويه اأوثق من اأن يّتهم فيما رواه«

 على �ضيبويه ومن تبعه يف روايتهم، وقّوى رواية املرّبد اعتماداً 
(((

و اعرت�ض اأحد املعا�رضين

على ما يف الّديوان، وَيْدَفُع ِمْثَل هذا العرتا�ض ما ذهب اإليه الّدكتور حمّمد حما�ضة من »اأّن 

حيحة التي تبطل ما عداها؛ لأّن الّتدوين  وجود روايٍة يف الّديوان ل يثبت اأّنها الّرواية ال�ضّ

 على تقوية رواية املرّبد من خالل منا�ضبة 
ّ
. ورمّبا يف�رّض لنا هذا اعتماد العيني

(((
مّت بعد الّرواية«

املعنى ل من ن�ّض الّديوان؛ فقد قال: »وهذه الّرواية ]رواية املربد[ األيق بنظم البيت؛ لأّنه 

ـدر، قـال تعـاىل: {                                     }  ذكر العهد يف البيت، ثّم رّد العجر علـى ال�ضّ

 .
(((

ثم قال: {              } ]الن�ضاء: من الآية 8)[«

 :
(((

املحور الرابع: �ضعف دللة ال�ّضاهد يف ال�ضتدلل

 غياب دللة 
ّ
وهو اأن يكون ال�ضاهد غرَي وا�ضح الّدللة على الّراأي، وقد جعل ال�ّضيوطي

ذكره  مما  واأدّق  اأعّم  هذا  ال�ّضيوطي  وتعبري   .
(6(

عليه القيا�ض  وامتناع  لدفعه  م�ضلكًا  الّدليل 

الوجه  اأّن  فقد ذكر  الّدليل؛  امل�ضاركة يف  باب  الأنبارّي يف »الإغراب« عندما جعله من 

، واأراد اأن يكون ظاهر 
(7(

الّثالث من اأوجه العرتا�ض على املنت: »اأن ي�ضاركه يف الّدليل«

الّدليل �ضاحلًا للّدللة على راأي املعرت�ض واملعرت�ض عليه، في�ضرتكان فيه مّما يبطل ال�ضتدلل 

)1) نقله البغدادي يف اخلزانة )/0))، ومل اأجده بهذا الن�ض يف النكت .

))) وهو الدكتور علي فاخر يف تغيري ال�ضواهد للنحويني ))).

))) ال�رضورة ال�ضعرية )0).

))) املقا�ضد النحوية )/68). تنظر امل�ضاألة يف: ما يحتمل ال�ضعر من ال�رضورة 99، الأمايل ال�ضجرية 1/)19، )/17)، و�رضائر 

ال�ضعر 107، امل�ضاعد )/61)، و�رضح الأ�ضموين بحا�ضية ال�ضبان )/19)1، واخلزانة )/0)).

))) تنظر بع�ض م�ضائله يف: �رضح الت�ضهيل 1/)))، 6))، )/6، )))، 07)، و�رضح الكافية ال�ضافية �ض1606.

)6) ينظر: القرتاح 9)).

)7) الإغراب يف جدل الإعراب 8).
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ورة اأن يكون  به. ووجه العموم يف تعبري ال�ّضيوطي اأّن كون الديل غري دقيق ليعني بال�رضّ

 يف جواز ن�ضب الفعل امل�ضارع وجزمه 
(1(

من امل�ضرتك فيه؛ فمثاًل: وافق ابن مالك �ضيبويه

عند عطفه بـ»فاء« اأو »واو« على فعل ال�رّشط قبل متام اجلواب؛ لكّنه اعرت�ض على دليله 

 
(((

يف امل�ضاألة، فقد قال: »ول ي�ضت�ضهد على هذه امل�ضاألة مبا اأن�ضده �ضيبويه من قول ال�ّضاعر

]من الطويل[: 

ــًة ــنَّ ــئ ــَم ــْط ُم ِرْجــــَلــــُه  ْم  يـُـــَقــــدِّ ــِقَوَمـــــْن ال  ــْزلَ يَ ــــسِ  االأْر� ــتَــَوى  ُمــ�ــصْ يف  َفيُْثِبتََها 

. فاأظهر 
(((

، وجواب الّنفي ين�ضب يف جمازاٍة وغريها«
ٌّ

 لأّن الفعل املتقّدم على الفاء منفي

ابن مالك اأن ال�ّضاهد ل يفيد جواز الّن�ضب، ولي�ض يف هذا ال�ضتدلل م�ضاركٌة مع خمالٍف 

ميكن اأن يجعله دلياًل على راأيه. 

مالك)  )ابن  املعرت�ض  م�ضاركة  م�ضائل  من  هي  املحور  هذا  م�ضائل  فجّل  ذلك  ومع 

امل�ضتدّل ب�ضاهٍد في�ضقط به ال�ضتدلل، ولذلك يعمد ابن مالك اإىل دليٍل اآخر يع�ضد به وجه 

اعتمد -مثاًل- على  يراه، فقد  ما  اإل  به  يراد  الّدليل ل  املختار، ويقّوي كون  ال�ضتدلل 

الإجماع يف ترجيح كّفة ال�ضتدلل، ومن ذلك م�ضاألة:

- وقوع »اأن« امل�صدريّة موقع ظرف الّزمان: 

 الذي اأجاز وقوع امل�ضدر املوؤّول من »اأن« والفعل 
(((

اعرت�ض ابن مالك على الّزخم�رضّي

موقع ظرف الّزمان، وجعـل من ذلك قـول اهلل تعاىل: {

                } ]البقرة: من الآية 8))[؛ قـال ابن مـالك: »والذي ذهب اإليه غري جائٍز 

)1) ينظر: الكتاب )/88.

))) ُين�ضب اإىل كعب بن زهري. ينظر: الكتاب )/89، واملقت�ضب )/))، وامل�ضاعد )/101، ومعجم �ضواهد العربية ))).

))) �رضح الكافية ال�ضافية )/1606ـ1607.

))) ينظر: الك�ضاف 1/))).
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، وهو لئٌق به يف هذا املو�ضع 
(1(

عندي؛ لأّن ا�ضتعمال »اأن« يف مو�ضع الّتعليل جممٌع عليه

، ول ينبغي 
(((

فال يعدل عنه. وا�ضتعمالها يف مو�ضع الّتوقيت ل يعرتف به اأكرث الّنحويني

 .
(((

اأن يعرتف به؛ لأّن كّل مو�ضع اّدعي فيه ذلك �ضالٌح للّتعليل فالقول به موقٌع يف لب�ٍض«

فلّما �ضقط دليل الّزخم�رضّي مب�ضاركة طريف الختالف فيه اأراد ابن مالك جعل الآية دلياًلً 

على راأيه فا�ضتدّل بالإجماع.

رورة اأو ال�ّضذوذ:  املحور اخلام�ض: احلكم على ال�ّضماع بال�ضّ

، فردُّ ال�ضتدلل 
(((

قال اأبو احل�ضن الوّراق: »ما يكون �رضورًة ل يجوز اأن يجعل حّجًة«

بال�ّضاهد لكونه �رضورًة اأمٌر م�ضتهٌر عند الّنحويني؛ ومنهم ابن الأنباري الذي اعتمد عليه 

كثرياًً يف اعرتا�ضاته يف الإن�ضاف، واإن مل ي�ضّمن هذا الوجه من العرتا�ض على الّنقل ر�ضالة 

ورة وعالقتها بال�ّضذوذ اأمراً لزمًا لت�ضتبني  »الإغراب«. وتبقى م�ضاألة حتديد مفهوم ال�رضّ

ب من العرتا�ض على اأدلّة الّنقل عند ابن مالك.  ال�ّضبيل يف معرفة اأ�رضار هذا ال�رضّ

فيه مفهوم ما جاء يف  ال�ضعرية، وافق  ال�رضورة  فقد كان لبن مالك منهج خا�ض يف 

 ،
(6(

؛ فال�رضورة عندهما »ما لي�ض لل�ضاعر عنه مندوحة«
(((

كتاب �ضيبويه، وخالف اجلمهور

فاإذا مل يكن لل�ضاعر خمرج ي�ضتقيم به الوزن واملعنى فهذه �رضورة، اأما اإن كان له خمرج ومل 

)1) قال اأبوحيان يف التذييل )/))1: »وكونها تنوب عن ظرف ل يعرفه اأكرث النحويني«. وهي يف هذا ال�ضاهد للتعليل يف 

معظم كتب التف�ضري؛ ينظر: جامع البيان للطربي )/1)، واجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )/87)، واإر�ضاد العقل ال�ضليم 

لأبي ال�ضعود 1/1)).

))) نقل اخلالف عن ابن جني والعكربي. ينظر: املغني )/7)، ودرا�ضات لأ�ضلوب القراآن الكرمي 8/1)).

))) �رضح الت�ضهيل 1/))). 

))) علل النحو 90).

))) ممن عرب عن مفهوم ال�رضورة عند اجلمهور: ابن جني يف اخل�ضائ�ض )/188، وابن ع�ضفور يف املقرب 6)).

)6) ينظر: القرتاح 61. وينظر: اخلزانة 88/9).
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. وذكر اأنه يف 
(1(

يفعل ذلك مع ا�ضتطاعته »ففي ذلك اإ�ضعار بالختيار وعدم ال�ضطرار«

هذا التف�ضري لل�رضورة موافق ل�ضيبويه فقال: »وقد نبه �ضيبويه -رحمه اهلل- على اأنَّ ما ورد 

يف ال�ضعر من امل�ضتندرات ل يعد ا�ضطراراً؛ اإل اإذا مل يكن لل�ضاعر يف اإقامة الوزن واإ�ضالح 

. ول يعني هذا اأنهما قد اتفقا يف تطبيقات هذا املفهوم؛ بل ُوِجَد 
(((

القافية عنه مندوحة«

، ورمبا هذا ما يف�رض تلك الهجمة على ابن مالك يف مفهوم 
(((

بينهما خالف يف التطبيق

ال�رضورة على الرغم من اأنه م�ضبوق ب�ضيبويه. اأما جمهور النحويني فريون »اأن ال�رضورة ما 

 .
(((

وقع يف ال�ضعر �ضواء كان لل�ضاعر عنه ف�ضحة اأم ل«

ول ي�ضد ابن مالك بهذا املفهوم »باب ال�رضورة خالفًا ملا راآه بع�ضهم؛ ولكنه يقلل من 

. ويحاول جاهداً قبل اأن ي�ضتعني مبفهومه لل�رضورة 
(((

كرثة ما اأطلق عليه من اأنه �رضورة«

ال�ضعرية يف ن�ضو�ض ال�رضائر عند النحويني دفع َو�ْضِم ال�ضواهد بال�ضطرار من خالل اأمور؛ 

اأهمها: 

اأوًل:  اإنَّ ما حكم النحويون فيه بال�رضورة جار يف ن�ضو�ض النرث اختياراً، ويوؤيد ذلك 

بن�ضو�ض نرثية كالقراءات القراآنية اأو الأحاديث النبوية اأو لغات العرب، ومر معنا 

مثل هذا يف الف�ضل ال�ضابق. 

)1) �رضح الت�ضهيل 1/)0).

اهلل  رحمه  �ضيبويه  ي�رضح  »مل   :1(( ال�ضعرية  ال�رضورة  يف  حما�ضة  حممد  الدكتور  يقول   .(00/1 ال�ضافية  الكافية  �رضح   (((

امل�ضائل  لبع�ض  تناوله  ال�رضورة من خالل  راأيه يف  �ضيبويه ودار�ضيه  لل�رضورة... وقد فهم بع�ض �رضاح  بتعريف حمدد 

ا الدكتور عادل العبيدي فقال يف كتابه »التو�ضع يف كتاب �ضيبويه« )18: »من خالل  كتابه«، ينظر: الكتاب 1/)8. اأمَّ

ال�ضتقراء والتتبع جلميع املوا�ضع التي تعر�ض فيها �ضيبويه لذكر ال�رضورة راأينا بو�ضوح اأنه ممن يرون اأن ال�رضورة �ضيء 

خا�ض بال�ضعر �ضواء اأكان لل�ضاعر منه مندوحة اأم ل«.

))) ينظر -مثاًل- م�ضاألة جواز اقرتان خرب »كاد« بـ»اأن«؛ فقد خ�ضه �ضيبويه بال�رضورة، واأجازها ابن مالك يف الختيار 

ا�ضتناداً اإىل اأدلة نرثية، وعلى مفهوم ال�رضورة يف بع�ض ال�ضواهد التي ا�ضتدل بها النحويون على الق�رض. ينظر: الكتاب 

)/)1، و�ضواهد التو�ضيح والت�ضحيح 101.

))) اخلزانة 1/)6، وينظر: في�ض ن�رض الإن�رضاح 1/)6).

))) ال�رضورة ال�ضعرية 1)1.
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وهذا  الت�ضمية،  هذه  عنه  يدفع  نحو  على  بال�رضورة  عليه  املحكوم  الن�ض  ثانيًاً:  تاأويل 

الأمر متعلق بالن�ض ل باحلكم العام، ومن ذلك اأن ابن مالك مل مينع الف�ضل بني 

 
(1(

امل�ضاف وامل�ضاف اإليه بالفاعل ا�ضطراراً؛ لكنه اعرت�ض على ما جعله ال�ضريايف

 ]من الطويل[: 
(((

�ضاهداً على امل�ضاألة، وهو قول ال�ضاعر

ــْت ــَف ـــد �ــصَ ــتــمــر وق ـــا تَــ�ــصْ ـــرُّ عــلــى َم ــامت ــُدوِره ــصُ � منها  قي�س  ــُد  عــب ـــَل  َغـــاِئ

 .
(((

ُدوِرَها«  »اأراد: وقد �َضَفْت َعبُد القي�ض منها َغالِئَل �ضُ

قال ابن مالك: »والذي قاله غري متعني؛ لإمكان جعل »غالئل« غري م�ضاف، وجعله 

اأنه بدل من ال�ضمري يف قوله:  �ضاقط التنوين ملنعه من ال�رضف، واجنرار »�ضدورها« على 

اأمن  وعدم  نظائره،  لكرثة  ال�ضريايف  اإليه  ذهب  ما  على  راجح  التوجيه  وهذا  »منها«. 

. ويف هذا دللة على اأن ابن مالك 
(((

ال�ضت�ضهاد مبا يرد يف ال�رضورة وعلى �ضبيل الندور«

ي�شرتط يف �شاهد ال�شطرار األ يقبل التاأويل. 

واإن مل يعرت�ض ابن مالك على �ضاهد ال�ضطرار عند النحويني باإخراجه من ال�رضورة 

لالختيار اأو بتاأويله فاإنه يطبق مفهومه لل�رضورة، وينتج عن ذلك اأمران:

الأمر الأول: اإخراج احلكم من ال�ضطرار اإىل الختيار اإن وجد ما يقويه من اأدلة اأخرى؛ 

لالعرتا�ض  قويًا  م�ضتنداً  لل�رضورة  مفهومه  مع  ال�ضماعية  اأو  القيا�ضية  الأدلة  من  يجعل  اإذ 

واملخالفة، وهذا كثري يف م�ضائل اإخراج احلكم من باب ال�رضورة اإىل الختيار، ومنه اأن 

ابن مالك مل يح�رض دخول )الألف والالم) مبعنى »الذي« على ال�ضفة املح�ضة؛ بل اأجاز 

الذين جعلوا   
(((

اجلمهور على  العرتا�ض  اإىل  ذلك  ودفعه  امل�ضارع،  الفعل  على  دخولها 

)1) ينظر: ما يحتمل ال�ضعر من ال�رضورة 1)).

))) ينظر: ما يحتمل ال�ضعر من ال�رضورة 1))، والإن�ضاف )/8))، واخلزانة )/79)، ومعجم �ضواهد العربية 7)).

))) ما يحتمل ال�ضعر من ال�رضورة ))).

))) �رضح الت�ضهيل )/)7).

))) ينظر: الإن�ضاف 1/))1، واملغني 1/)1)، والهمع 1/)9)، واخلزانة 0/1).
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دخولها على امل�ضارع خمت�ض بال�رضورة ومنه: 

 ]من الب�ضيط[: 
(1(

قول الفرزدق

ــى ُحــُكــوَمــتـُـُه ــرُتْ�ــصَ ــِم ال ــاحَلــَك ـــَت ِب ــا اأن واجَلـــَدِلَم اأي  ـــرَّ ال ِذي  وال  ــيــِل  االأ�ــصِ وال 

.
(((

قال ابن مالك: »وعندي اأنَّ مثل هذا غري خمت�ض بال�رضورة«

ج �ضواهد ال�ضطرار يف امل�ضاألة عند النحويني على نحو مينع القول بال�رضورة وفق  ثم خرَّ

؛ 
(((

تف�ضريه لها؛ فقال: »لتمكن قائل الأول اأن يقول: »ما اأنت باحلكم املر�ضي حكومته««

فا�ضتقام الوزن والقافية واملعنى من دون ا�ضطرار، ويف ذلك دليل على اأن اإدخاله الألف 

والالم على امل�ضارع مل تكن لل�رضورة بل لالختيار، ومل يجعل من مفهومه لل�رضورة دلياًلً 

وحيداً يف امل�ضاألة؛ بل اإنَّ هذا احلكم معزز بالقيا�ض، فقد ذكر اأنَّ مقت�ضى النَّظر اأن تو�ضل 

اأخواتهما من اجلمل ال�ضمية  به  املو�ضولت ال�ضمية مبا تو�ضل  الألف والالم وهما من 

والفعلية والظروف، وا�ضتطرد يف دليله العقلي ليقوي به اعرتا�ضه على حكم ال�ضطرار. 

الأمر الثاين: اأن يقوده تف�ضريه لل�رضورة اإىل اإخراج ال�ضواهد من باب ال�ضطرار اإىل باب 

ال�ضذوذ الذي من »حقه األ يجوز«، فال تنقا�ض عليه �رضورة، ومن �ضواهده اأنَّ جمهور 

 يجعلون من باب ال�رضورة دخول »يا« النَّداء على املعرف بالأداة »األ«، ومنه 
(((

الب�رضيني

 :
(((

قول الراجز

ال�ضـعر )))، ور�ضف املباين )16، واخلزانة 1/1)، ومعجم �ضواهد  اأجـده يف ديوانـه. ينظـر: �ضـرائر  اإليـه ومل  )1) ن�ضـب 

العربية 06).

))) �رضح الت�ضهيل 1/)0). وينظر: �رضح الكافية ال�ضافية 00/1).

))) �رضح الت�ضهيل 1/)0). وينظر: �رضح الكافية ال�ضافية 00/1).

تاأوله على حذف  فقد  العربية 10)  اأ�رضار  الأنباري يف  واأما  باب اخلطاأ والغلط،  املقت�ضب )/))) من  املربد يف  ))) جعله 

املو�ضوف واإقامة ال�ضفة مقامه �رضورة، وعند جمهور الب�رضيني هو من باب ال�رضورة، ينظر: اللباب 1/)))، و�رضح 

ابن عقيل بحا�ضية اخل�رضي )/)17ـ176. 

))) ينظر: الأ�ضول 1/)7)، و�رضائر ال�ضعر ))1، واخلزانة )/7))، ومعجم �ضواهد العربية )61.
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ا ـــــرَّ ـــــاِن الــــــلَّــــــَذاِن َف ـــــاَم ـــــُغ ــــا ال ــــيَ َف

ا َّ ـــــرضَ � ـــا  ـــانَ ـــبَ ـــصِ ـــ� ـــْك تُ اأن  اإيَّـــــاُكـــــَمـــــا 

قال ابن مالك: »واأنا ل اأراه �رضورة؛ لتمكن قائله من اأن يقول: فيا غالمان اللذان فرا، 

لأنَّ النَّكرة املعينة بالنِّداء تو�ضف بذي الألف والالم املو�ضول، وبذي الألف والالم غري 

 .
(1(

املو�ضول، كقول العرب: يا فا�ضق اخلبيث، حكاه يون�ض«

ال�ضطرار  والثاين من  الختيار  للجواز يف  ال�ضطرار  الأول من  اإخراج  بني  والفرق 

لل�ضذوذ هو الدليل يف غري موطن النزاع )ال�ضاهد)؛ فبالقيا�ض قوي اإدخال »الألف والالم« 

التي مبعنى الذي على الفعل امل�ضارع، وبالقيا�ض اأي�ضًاً امتنع دخول »يا« على »األ« التعريف 

 .
(((

»لأن يف ذلك جمعًا بني اأداتي تعريف«

مما �ضبق يظهر اأنَّ ابن مالك مييِّز بني ال�رضورة وال�ضذوذ؛ من حيث اأنَّ حكم ال�ضطرار 

ي�ضري اإىل قبول القيا�ض عليه يف حمله وهو ال�ضعر، ورمبا عرب عنها بقوله: »يجوز يف ال�ضعر«. 

من  اأعم  فهو  النرث،  اأم يف  �ضعر  كان يف  �ضواء  عليه  يقا�ض  يحفظ ول  مما  فهو  ال�ضذوذ  اأما 

ال�رضورة؛ لأنَّه قد يطلق على النرث وعلى ال�ضعر عليهما معًا اإن جمعهما حكم واحد، ومن 

ذلك م�ضاألة:

- اإجراء الازم جمرى املتعدي قيا�صاً اإذا اأمن اللب�س: 

« و»اأن« امل�ضدريتني قيا�ضًا اإن تعني حذفه، نحو:  اأجاز ابن مالك حذف اجلار مع »اأنَّ

ٌح، وَطِمْعُت اأنَّك ُتقبل«. ثم ذكر اأن ورود ال�ضماع باحلذف مع  »َعِجْبُت اأن ُيْبَغ�َض َنا�ضِ

 
(((

الأخف�ض �ضليمان  بن  علي  على  مالك  ابن  واعرت�ض  تعني،  واإن  عليه  يقا�ض  غريهما ل 

)1) �رضح الت�ضهيل )/99).

))) الهمع )/7).

))) هو الأخف�ض ال�ضغري، والذي ُنقل عنه اأنَّه يجوز يف الفعل املتعدي اإىل اثنني اأحدهما بنف�ضه والآخر باجلار يجوز حذف 

راهَم زيداً، فتعني فيهما »الباء« يف = اجلار اإن تعني احلرف ومو�ضعه؛ نحو: بريت القلَم ال�ضكنَي، وقب�ضُت الدَّ
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اأمن  اإن  الالزم  للفعل  املفعولية  على  والن�ضب«  اجلر  »باطراد حذف حرف  الذي حكم 

اللب�ض اعتمادا على ال�ضماع يف اأدلة نقليَّة �ضعريَّة ونرثيَّة منها: قوله تعاىل: {            

     } ]الأعراف: من الآية 16[، وقوله تعاىل: {            } ]الأعــراف: مــن 

 ]من الطويل[: 
(1(

الآية 0)1[، ومنها قول عروة بن حزام

ــٍة ــابَ ــبَ ــا ِمــــْن �ــصَ ــَه ـــا ِب ــــنُّ َفـــتـُــْبـــِدي َم اينَتِ لَق�صَ ــى  ــصَ االأ� لَـــوال  الـــذي  واأْخـــِفـــي 

، واإىل 
َّ
قال ابن مالك: »والأ�ضل على �رضاطك امل�ضتقيم، وعن اأمر ربكم... ولق�ضى علي

 .
(((

»ق�ضاين« ونحوه اأ�رضت بقويل ]يف الت�ضهيل[: »وقد يجري جمرى املتعدي �ضذوذاًً««

 .
(((

وقال يف مو�ضع اآخر: »وال�ضحيح اأن يتوقف فيه على ال�ضماع«

؛ وذلك اإما لأنهم يرونه من باب 
(((

ومن النحويني من عرب عن ال�ضذوذ هنا بال�رضورة

جواز اإتيانه يف ال�ضعر �رضورة، اأو لكونهم يريدون بال�رضورة وال�ضذوذ املعنى نف�ضه، وهذا 

ما عرب عنه الدكتور حممد حما�ضة بقوله: »اإنَّ النحاة يخلطون بني هذه امل�ضطلحات، بحيث 

 
(6(

. واختار بع�ضهم
(((

ل ت�ضبح هذه امل�ضطلحات دقيقة يف مدلولها على ما تطلق عليه«

اخلروج من ال�ضذوذ بالقول بالت�ضمني يف كل الأفعال امل�ضموعة. 

وميكننا اأنَّ نقول اإنَّ النتيجة التي اأرادها ابن مالك من احلكم بال�ضذوذ والقت�ضار على 

عند جمهور  حتمية  نتيجة  وهي  بـ»الطراد«؛  عنه  عرب  الذي  القيا�ض  منع  هي  امل�ضموع 

النحويني، وكون ال�ضذوذ قد جاء يف القراآن الكرمي فال اإ�ضكال فيه؛ لأنَّ »ال�ضذوذ ل ينايف 

رد. وهذا خمالف ملا نقل عنه ابن مالك.  = الأول، و»من« يف الثاين، وموقعهما قبل »ال�ضكني« و»زيد« فجاز احلذف واطَّ

ينظر: امل�ضاعد 0/1))، وتعليق الفرائد )/17، واخلزانة 1/9)1.

)1) ينظر: �رضح ابن الناظم 180، واملقا�ضد النحوية )/69)، واخلزانة 8/))1.

))) �رضح الت�ضهيل )/9)1. وينظر: �رضح الكافية ال�ضافية )/))6.

))) �رضح الت�ضهيل )/9)1.

))) منهم: ابن ع�ضفور يف �رضائر ال�ضعر )11، وابن الناظم يف �رضحه 179.

))) ال�رضورة ال�ضعرية )1).

)6) منهم: الر�ضي يف �رضح الكافية 9)1، وينظر: املقا�ضد النحوية )/71).
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 .
(((

، ولي�ض خروجًا على �ضن العربية
(1(

الف�ضاحة«

الن�ضو�ض بل بعموم الأحكام؛  باأعيان  يتعلق  تاأويـل مطلـق ل  واإذا كـان لبـن مـالك 

 من اإدخال 
(((

فاإن لـه يف رد ال�ضماع بال�ضذوذ تخريجات مطلقة، ومنها ما رواه الكوفيون

الع�رضة  »قب�ضت  نحو:  والالم،  الألف  فيه  ما  اإىل  امل�ضاف  العدد  على  التعريف  حرف 

يقا�ض  ول  فيحفظ  �ضاذ  »وهذا  مالك:  ابن  قال  الأثواب«؛  اخلم�ضـة  وا�ضـرتيت  الدنانري، 

املربد:  قول  من  األيق  وهو  العرب،  عن  للم�ضموع  مالك  ابن  احرتام  من  وهذا   .
(((

عليه«

»اعلم اأن قومًا يقولون: اأخذت الثالثة الدراهم يا فتى... واأخذت الع�رضين الدراهم التي 

تعرف؛ وهذا كله خطاأٌ فاح�ض... ومما يبطل هذا القول اأن الرواية عن العرب الف�ضحاء 

 .
(((

خالفه؛ فرواية برواية«

اأّنَّ من اأوجه العرتا�ض على منت ال�ضماع »املعار�ضة«؛ واأراد بها  وقد ذكر الأنباري 

في�ضقط  مقابله  برواية  الرواية  تعار�ض  اأن  وهو  ال�ضابق،  اعرتا�ضه  يف  املربد  اأراده  ما  متامًا 

ى الراأي بغري ال�ضماع. وقد ذكر الأنباري اأنَّ قومًا من النحويني ل يقبلون هذا  الدليل ويقوَّ

الوجه من العرتا�ض: »لأنها ]املعار�ضة[ ت�ضدٍّ ملن�ضب ال�ضتدلل وذلك رتبة امل�ضوؤول ل 

. ورمبا كان ابن مالك منهم؛ اإذ مل اأحلظ فيما بني يدي من م�ضائل العرتا�ض على 
(6(

ال�ضائل«

 ،
(7(

اعرتا�ض له من هذا النوع، ويف هذه امل�ضاألة �ضاهٌد على »طريقة ابن مالك يف النحو«

ومنهجه املتو�ضط بني الب�رضيني والكوفيني. 

)1) في�ض ن�رض الإن�رضاح 7/1)).

))) تنظر امل�ضاألة يف: امل�ضاعد 0/1))، و�ضفاء العليل 1/)))، وتعليق الفرائد )/17، والهمع )/)1، واخلزانة 1/9)1.

))) نقله الك�ضائي، ينظر: املف�ضل 66).

))) �رضح الت�ضهيل )/09).

))) املقت�ضب )/)17.

)6) الإغراب يف جدل الإعراب )).

)7) ينظر: القرتاح لل�ضيوطي 0))، وقد عقد لهذا املعنى عنوانًا �ضمنه اأدلة على تو�ضط ابن مالك بني املذهبني.



(00

اأنَّه من باب ال�رضورة فهو قليل عند ابن مالك، وهو يعك�ض قلة  اأما رد ال�ضماع على 

املو�ضومة  ال�ضواهد  قلة عدد  اأ�ضهمت يف  له �ضوابط  الذي جعل  امل�ضطلح  لهذا  ا�ضتعماله 

بهذا ال�ضطالح وانح�ضارها، ومن ذلك يف م�ضاألة:

- جميء »اإمَّا« عاطفة: 

ا« الثانية يف قول اهلل تعاىل:   الذين يرون »اإمَّ
(1(

اعـرت�ض ابـن مالك علـى اأكرث النحويني

اأن  فذكر  عطف؛  حرف   ]7( الآية  من  ]مرمي:   {        }

، وا�ضتدل باأدلة قيا�ضية، ثم 
(((

»العطف بالواو ل بها« وقد وافق يف ذلك بع�ض النحويني

الواو قد حتذف  »اإنَّ  قولهم:  منها  به«، وذكر  بـ»ال�ضُّ التي و�ضمها  املخالف  اأدلة  اإىل  اأ�ضار 

 ]من الب�ضيط[: 
(((

اعر ا«« وا�ضتدلوا على ذلك باأدلٍَّة منها قول ال�ضَّ وي�ضتغنى بـ»اإمَّ

ــا ــَه ــتُ ــاَم ــَع ــالَــْت نَ ـــا �ــصَ ـــنَ ــا اأمَّ ــَم ــتَ ــْي ـــا ل ـــــاِريَ نَ اإىل  ـــــــا  اإمَّ ـــٍة  َجــــنَـّ اإىل  ـــــــا  اإمَّ

 :
(((

وقول الراجز

اآبَــــالَـــــــــُكـــــــــم ـــــوا  ـــــُف ــــــ ـــــِل ـــــْت تُ ال 

ـــم ــــ ــــ ـــُك ــــــــــــا لَ ـــــا اإمَّ ــــــ ـــــنَ ــــــــــــا لَ اإمَّ

ماع بدعوى اأنَّه »معدود من ال�رضورات النَّادرة، فال  واعرت�ض ابن مالك على هذا ال�ضَّ

اعتداد به، ومن يرى اأنها عاطفة فال يرى اإخالءها من الواو قيا�ضًا على ما ندر من ذلك، فال 

)1) هذا ظاهر قول �ضيبويه يف الكتاب 66/1)، وهو راأي ال�ضيمري، واجلزويل، املالقي، واملرادي، ينظر: التب�رضة والتذكرة 

8/1)1، ور�ضف املباين )18، واجلنى 9)).

و�رضح   ،9((/( املقت�ضد  ينظر:  برهان.  ابن  راأي  وهو  الفار�ضي،  علي  واأبي  كي�ضان  وابن  ليون�ض  موافقته  على  ن�ض   (((

اللمع8/1))، و�رضح الأ�ضموين بحا�ضية ال�ضبان )/1109.

))) قائله: �ضعد بن قرظ العبدي، وقيل: الأحو�ض. ينظر: اجلنى )))، واملغني 1/)8)، واملقا�ضد النحوية )/179، واخلزانة 

91/11، وفيه برواية )اأميا اإىل جنة اأميا اإىل نار)، وفيها �ضاهد على فتح الهمزة وهي لغة متيم، واإبدال امليم الأوىل ياء، ينظر: 

�رضح الكافية ال�ضافية )/0))1.

))) ينظر: اجلنى )))، والهمع )/)))، واخلزانة 91/11، والدرر 1/6)1، وفيه برواية )لتف�ضدوا...اأميالنا اإميالكم).



(01

. فرد ال�ضتدلل بال�ضاهد على اأنه من باب ال�رضورة 
(1(

ي�ضح ا�ضتناده اإليه ول اعتماده عليه«

التي ل ُتنق�ض بها القواعد النحوية.

املو�ضع عن م�ضاألتني لهما عالقة  فاإنَّ من الأهمية مبكان ب�ضط احلديث يف هذا  وبعد 

جانبًا  تك�ضفان  اأنهما  كما  النَّْحِوية،  مالك  ابن  اِت  وباعرتا�ضَ بالنَّقل،  ال�ضتدلل  بق�ضيَّة 

مهّمًا من جوانب �ضخ�ضيَّته؛ وهما:

اأوًل: »لَغاُت الَعَرِب« يف العرتا�ض النَّحوي عند ابن مالك. 

ِهم.  و�ضِ ثانيًا: اعرتا�ضات ابن مالك على ال�ضتدلل بالنَّقل عن النَّحويني اأو َفْهِم ُن�ضُ

الذي يجعل من  بالَقْدِر  مالك  ابن  نََّفاِت  ُم�ضَ ْهَرِة يف  وال�ضُّ ِة  الَكرْثَ الأمران من  وهذاِن 

موِل املن�ضودة.  ورًة لالإَحاَطة وال�ضُّ اإفرادهما باحلديث �رضَ

ا�ِض النَّحوي ِعْنَد ابِن َمالك:  F    لَغاُت العرِب يف العرِتَ

ال�ضالح  »قال  القفطي:  قال  العرب،  لغات  على  الطالع  مو�ضوعي  مالك  ابن  كان 

ال�ضفدي: واأخـربين ال�ضهـاب حممود اأنَّ ابن مالك جل�ض يومًا وذكر ما انفرد به �ضاحب 

ذرات:  ؛ لذا فال غرابة اأن يقول عنه �ضاحب ال�ضَّ
(((

»املحكم« عن »الأزهري« يف اللغة«

 ،
(((

وح�ضيها« على  الع  والطِّ غريبها  نقل  من  الإكثار  يف  املنتهى  اإليه  فكان  اللغة  ا  »واأمَّ

ردة لبني �ُضَليم يف »َرَدْدُت«  وقد نقل اأبو حيــان عنه قوله باأنَّ »َرْدُت« و»َمْرُت« لغة مطَّ

، فكـان اأول مـن ن�ضـب هذه اللغة 
(((

و»َمَرْرُت«، ثم قال: »ول نعلـم ذلـك اإل مـن جهته«

اإىل اأ�ضحابها علـى الرغـم مـن اأنهـا مذكـورة يف م�ضنَّفات النَّحويـني؛ بل جتاوز الأمر ذلك 

)1) �رضح الت�ضهيل )/))).

))) بغية الوعاة 1/))1.

))) �ضذرات الذهب )/9)).

))) الرت�ضاف )/8)7. وتنظر ن�ضبة هذه اللغة يف الت�ضهيل 60).



(0(

واية  لة بالرِّ لي�ضتدرك على �ضيخ الرواية �ضيبويه- كما و�ضفه- يف بع�ض الأحكام ذات ال�ضِّ

واللغات.

النَّحوية  ومل تخُل م�ضائل العرتا�ض النَّحوي عند ابن مالك من ق�ضايا اللغة واملظاهر 

يف لغات العرب؛ فكانت اللغات اأو اللهجات املختلفة هي اأدلَّة اإثبات، وموطن اختالف 

واعرتا�ض؛ لكنَّ املقرر من جميع هذه امل�ضائل اأنَّ ابن مالك مل يرف�ض لغة من لغات العرب 

نقلها الثِّقات، ومنهم الكوفيون الذين تختلف نظرته اإليهم يف كونهم نحاة اأو رواة. 

 وبالنَّظر اإىل م�ضائل هذا املو�ضوع ميكن تق�ضيم مظاهر توظيف ابن مالك للغات العرب 

يف اعرتا�ضاته على النَّحويني على ثالثة اأق�ضام:

اأوًل: العرتا�ض على ما اأنكره بع�ض النَّحويني من مظاهر نحويَّة يف بع�ض اللغات: 

اأثبت ابن مالك بال�ضماع نقاًل عن الثقات وجود بع�ض مظاهر النحو يف بع�ض اللغات، 

ويكفي هذا ال�ضماع دلياًلً على من اأنكرها، فكيف وقد اأُْرِدَف بقيا�ض وتعليل؟!. 

التميمية، وخ�ضَّ  الزائدة على خرب »ما«  »الباء«  اأنكر دخول  الفار�ضي  اأنَّ  ومن ذلك 

َب اخلرب ت�ضبيهًا بـ»لي�ض« اأدخل الباء  ؛ فقد قال: »ومن َن�ضَ
(1(

دخولها على »ما« احلجازية

 ،
(((

. وقد وافقه الزخم�رضي
(((

عليه لتحقيق النفي... ومن َرَفَع اخلرب مل ُيجْز دخول الباء فيه«

. ثم �رضد عدداً من 
(((

واعرت�ض عليهما ابن مالك قائاًل: »والأمر بخالف ما زعماه لوجوه«

اأوجه العرتا�ض على هذا الراأي بداأها بال�ضماع فقال: »اإنَّ اأ�ضعار بني متيم تت�ضمن دخول 

)1) احلجازيون ُيعملون »ما« عمل »لي�ض« فرتفع ال�ضم وتن�ضب اخلرب؛ هذا ف�ضاًل عن اإفادتها النفي يف اجلملة، وعلى لغتهم 

نزل القراآن؛ نحو قوله تعاىل: {              }]يو�ضف: من الآية 1)[، اأما التميمون فال يعملونها، فاخلرُب مرفوع، ول 

عمل لها يف الكالم غري النفي.

))) البغداديات )8).

))) ينظر: املف�ضل 118، والك�ضاف )/)8).

))) �رضح الكافية ال�ضافية 6/1)). وينظر: �رضح الت�ضهيل 1/)8).



(0(

.
(1(

الباء على اخلرب كثرياًً«

ولأنَّ دللة هذا العرتا�ض ل تثبت بظاهر الدليل بل يف قائله كان لبد من ذكر القائل 

 ]من الطويل[: 
(((

وطريق روايته ليثبت النقل، ولذا قال: »منه قول الفرزدق اأن�ضده �ضيبويه

ــِه ــقِّ ــــاِرِك َح ــــتَ ـــٌن ِب ـــْع ـــُرَك َمـــا َم ـــْم ـــَع ُلَ ــرضِّ ــ� ــيَ ــتَ ُم وال  ـــٌن  ـــْع َم ـــىٌء  ُمـــْنـــ�ـــصِ وال 

 .
(((

ولو كان دخولها على اخلرب خم�ضو�ضًا بلغة اأهل احلجاز ما وجد يف لغة غريهم«

بالباء، واإذا  ما يجرون اخلرب بعد ما  اأهل جند كثرياًً  اأنَّ  اأنه »حكى  الفراء  وقد نقل عن 

اأ�ضقطوا الباء رفعوا، وهذا دليل وا�ضح على اأنَّ وجود الباء جارة للخرب بعد ما ل يلزم منه 

ال�ضماعية كانت كافية لال�ضتدلل على  . فمثل هذه الأدلة 
(((

كون اخلرب من�ضوب املحل«

هذا  تدفع  عقلية  باأدلة  ذلك  اأعقب  مالك  ابن  اأن  بيد  والزخم�رضي؛  الفار�ضي  قول  بطالن 

الراأي وتوهنه. 

على  اعرت�ض  بل  ال�ضاهد؛  هذا  يف  مالك  ابن  اعرتا�ض  حمل  التميمة  اللغة  تكن  ومل 

 اللذين ذكرا اأنَّ التميميني يحذفون خرب »ل« النَّافية للجن�ض مطلقًا 
(6(

 واجلزويل
(((

الزخم�رضي

. وقد اأثبت اأنَّ حذَفه اإن ُعِلَم 
(7(

على �ضبيل اللزوم على اختالف ي�ضري بينهما ذكره ابن مالك

كثرٌي عند احلجازيني وملتزم عند التميميني: »فاإن كان يجهل عند حذفه وجب ثبوته عند 

. فا�ضتدل على دفع راأيهما باإجماع العرب؛ فال يحتاج هذا الراأي ل�ضماع 
(8(

جميع العرب«

)1) �رضح الكافية ال�ضافية 6/1)).

))) يف ديوانه 10/1). وينظر: الكتاب 1/)6، واخلزانة )/1)1، ومعجم �ضواهد العربية )19.

))) �رضح الكافية ال�ضافية 6/1)).

))) �رضح الت�ضهيل 1/)8).

))) ينظر: املف�ضل 60.

)6) ينظر: �رضح املقدمة اجلزولية )/)100.

)7) وهو اأن الزخم�رضي يقول بحذفه اأ�ضاًل، اأما اجلزويل فريى اأنه اإذا كان اخلرب ظرفًا اأظهروه واإل فال. ينظر: �رضح الكافية 

ال�ضافية 7/1)).

)8) �رضح الكافية ال�ضافية 1/))).



(0(

ملخالف ل�ضن العربية يف كالمها؛ »لأنَّ حذف خرب ل دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة، 

.
(1(

والعرب جممعون على عدم التكلم مبا ل فائدة فيه«

وجدناه  والتميميني  احلجازيـني  بـني  والنقـل  اخلـالف  م�ضـائل  عـن  ابتعدنـا  مـا  واإذا 

ا  اأمَّ املنف�ضلة،  الرفع  �ضمائر  على  بـ»لول«  الت�ضال  ق�ضـر  الذي   ،
(((

املربد على  يعرت�ض 

. قال ابن مالك: »وزعم املربد 
(((

نحو: لولي ولولك، فقال عنه: »خطاأ مل ياأت عن ثقة«

واأقوال  �ضيبويه،  لقول  وما زعمه خمالف  بكالمه،  يحتج  من  ذلك يف كالم  يوجد  اأنه ل 

]من   
(((

احلكم بن  يزيد  قول  وهو  �ضيبويه،  اأولهما  اأن�ضد  �ضاهدين  ذكر  ثم   .
(((

الكوفيني«

الطويل[: 

َهــَوى َكَما  ِطْحَت  ــوالي  ل َمــوِطــٍن  ــْم  ــِة الــنِّــيـــــِق ُمــْنــَهــويوَك ــلَّ ـــْن ُق ـــِه ِم ـــَراِم ـــاأَْج ِب

ولأنَّ هذا ال�ضاهد كان حمل اعرتا�ض املربد الذي ُنقل عنه قوله: »اإنَّ يف هذا الق�ضيدة 

. فكان لبد من 
(6(

�ضذوذاً يف موا�ضع، وخروجًا عن القيا�ض فال معرج على هذا البيت«

 ]من 
(7(

اأن ُيردف باآخر ل �ضبيل للطعن فيه وقد اأن�ضده الفراء، وهو قول عمرو بن العا�ض

الطويل[: 

ـــا ـــاَءنَ ِدَم اأََراَق  َمــــْن  ــا  ــنَ ــي ِف ـــُع  ـــِم ـــْط َح�َصْناأَتُ ــاِبــنـَـا  الأْحــ�ــصَ يَــْعــِر�ــسْ  ملْ  ولَـــوالَك 

)1) �رضح الكافية ال�ضافية 7/1)).

))) ينظر: الكامل )/77)1، واملقت�ضب )/)7.

))) نقله عنه ال�ضريايف يف �رضح الكتاب )/))1.

))) �رضح الكافية ال�ضافية )/)78. وينظر: �رضح الت�ضهيل )/)18. 

))) ينظر: الكتاب )/)7)، واخل�ضائ�ض )/9))، والإن�ضاف )/691،واملقا�ضد النحوية )/0))، واخلزانة )/6)1. 

)6) نقله ال�ضريايف يف �رضح الكتاب )/))1، وال�ضجري يف الأمايل77/1)، وقال حمققه الطناحي: ومل اأجده يف كتابي املربد.

)7) مل ين�ضبه الفراء يف املعاين )/)8. والرواية عنده: ]اأيطمع فينا[. ومل ين�ضب اإىل قائل يف: الإن�ضاف )/)69، واخلزانة )/)))، 

ون�ضبه العيني يف املقا�ضد النحوية )/8)) اإىل عمرو بن العا�ض.
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ثانيًاً: العرتا�ض بلغات العرب على اأدلة ال�ضماع:

 الذي 
(1(

وهو اأحد اأوجه التاأويل يف �ضواهد النحويني، ومن م�ضائله اعرتا�ضه على الفراء

: {َفاْجَعْل 
(((

خالـف اجلمهـور فاأجاز زيادة »اإىل« اجلارة، م�ضتدًل على راأيه بقراءة من قراأ

»اإىل«  وجعل  تهوي،  واو  بفتح   ](7 الآية  من  ]اإبراهيم:  اإَِلْيِهْم}  َتْهَوي  النَّا�ِض  ِمَن  اأَْفِئَدًة 

زائدة، واملعنـى: تهـواهم، قيا�ضـًا على زيادة الالم يف قولـه تعـاىل: {

 علـى ت�ضمني 
(((

جـه اجلمهـور                          } ]النمـل: )7[ اأي: ردفكـم. وقـد خرَّ

الفعل »تهَوى« معنى: متيل اأو تنزع.

فقال:  العرب؛  لغات  لغة من  القـراءة علـى  بتخـريج هـذه  تفـرد  فقـد  مـالك  ابن  اأمـا 

»واأوىل من احلكم بزيادتها اأن يكون الأ�ضل: »تهِوي« فجعل مو�ضع الك�رضة فتحة، كما 

. وذكر يف موطن اآخر 
(((

»
(((

ى، ويف نا�ضية: نا�ضاة، وهي لغة طائية ى: َر�ضَ يقال يف َر�ضِ

رد يف لغة طيىء: ما اآخُره »ياٌء« تلي ك�رضًة من فعل اأو ا�ضم جعُل الك�رضة فتحًة والياء  اأنه »اطَّ

 .
(6(

األفًا«

 عليه، وقالوا باأنَّ طيئًا ل يفعلون 
(7(

ومل ي�ضلم هذا التخريج لبن مالك من ردِّ املتاأخرين

ي«  ذلك يف كل موطن؛ بل �رشط لغتهم حتريك الياء يف الأ�شل، وهذا اإن جاز يف »َر�شِ

ح يف »تهِوي«، واأجيب على اعرتا�ضهم »باأن اأ�ضل هذه الياء احلركة،  ية« فال ي�ضِ و»َنا�ضِ

)1) ينظر: معاين القراآن )/78. ومل ي�رضح به اإنا فهم من ن�ضه.

))) وهي قراءة علي بن اأبي طالب وزيد بن علي وحممد بن علي وجعفر بن حممد وجماهد واليماين. ينظر: خمت�رض يف �ضواذ 

القراآن )7، والبحر املحيط )/))).

))) ينظر: التبيان )/771، والبحر املحيط )/1))، واجلنى الداين 89).

))) ينظر: مقايي�ض اللغة 76/1)، والل�ضان )89/1).

))) �رضح الت�ضهيل )/))1.

)6) �رضح الكافية ال�ضافية )/7)1).

)7) اعرت�ض على ذلك املرادي يف اجلنى 90)، وابن ه�ضام يف املغني 00/1)، وابن عقيل يف امل�ضاعد )/6)).
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ملَّا  فاإنَّه  بـ»لو«؛  اجلزم  م�ضاألة  املحور  هذا  �ضواهد  . ومن 
(1(

لال�ضتثقال« عار�ض  و�ضكونها 

غلب دخولها على املا�ضي مل جتزم، واإن اأفادت معنى »اإن« ال�رضطية، لكنها اإذا دخلت على 

، وُنِقَل اأنَّ قومًا من العرب 
(((

امل�ضتقبل فهناك ثالثة اآراء؛ فمنهم من منع عملها الفعل مطلقًا

 ومن وافقه فقد نقل عنهم جواز اجلزم بها يف 
(((

، اأما ابن ال�ضجري
(((

يجزمون بها باطراد

 ]من الرمل[: 
(((

ال�رضورة، واحتجوا بقول امراأة من بني احلارث بن كعب

َمـــْيـــَعـــٍة ُذو  ـــــِه  ِب ــــــاَر  َط ـــاأْ  ـــصَ ـــ� يَ ـــــْو  ــْللَ ــصَ ــ� ُخ ُذو  نــهــٌد  االآَطـــــــاِل  ـــــُق  الِح

ثم رد ابن مالك راأيه من خالل العرتا�ض على �ضواهده، ومنها ال�ضاهد ال�ضابق؛ فقال: 

الهمزة،  العرب من يقول: »جاء يجي« و»�ضاء ي�ضا« برتك  »وهذا ل حجة فيه؛ لأن من 

اأبدل  ثم  »ي�ضا«،  فقال:  »ي�ضاء«  ترك همزة  لغته  من  البيت  هذا  قائل  يكـون  اأن  فيمكـن 

 يف: 
(6(

الألف همزة، كما قيل يف »عامل« و»خامت«: »عاأمل« و»خاأمت«، وكما فعل ابن ذكوان

{              } ]�ضــباأ: من الآية )1[ حـني قـراأ: »من�ضـاأْته« بهمـزة �ضـاكنة، والأ�ضل: 

ة« مفعلة من ن�ضاأه؛ اأي: زجره بالع�ضا، ولذلك �ضميت من�ضاأة. فاأبدل الهمزة األفًا،  اأَ »ِمْن�ضَ

.
(7(

ثم اأبدل الألف همزة �ضاكنة، فعلى ذلك يحمل قوله: لو ي�ضاأْ...«

فجعل هذا ال�ضاهد يحمل مظاهراً من مظاهر لغات العرب ول عالقة باإعمال »لو« يف 

الفعل؛ فـ»لي�ض يف قوله »ي�ضا« �ضاهد على اجلزم بـ»لو« ولكنه مق�ضور غري مهموز كما 

)1) نقله ال�ضيوطي يف الهمع )/6)1 عن ابن ال�ضائغ.

))) وهو راأي ابن الناظم يف �رضح الألفية 07)، واملالقي يف ر�ضف املباين 60)، وابن ه�ضام يف املغني )/87).

))) نقله: املرادي يف اجلنى 86)، وابن عقيل يف امل�ضاعد )/190.

))) قال يف الأمايل 87/1) عن اأحد �ضواهد اجلزم: »جزم بـ»لو«، ولي�ض حقها اأن يجزم بها...وقد جاء اجلزم بـ»لو« يف 

مقطوعة لمراأة من احلارث بن كعب...« وذكر ال�ضاهد ال�ضابق. قال البغدادي يف اخلزانة 0/11)): »وما نقلوه عن 

ابن ال�ضجري من اأنه جّوز اجلزم بـ»لو« يف ال�ضعر لي�ض يف اأماليه؛ واإنا اأخربنا باأنها جزمت يف بيت وقد تكلم عليه يف 

جمل�ضني من اأماليه«.

))) ينظر: الأمايل ال�ضجرية 88/1)، واحلما�ضة الب�رضية 1/)))، واخلزانة 18/11).

)6) ينظر: التذكرة يف القراءات)/))6.

)7) �رضح الكافية ال�ضافية )/))16 ))16.
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 .
(1(

يق�رض املمدود يف ال�ضعر«

ورمبا كانت هذه امل�ضاألة من اأكرث الأمثلة التي �ضهدت ا�ضطرابًا �ضديداً يف راأي ابن مالك 

فقد منع يف �رضح الكافية اجلزم بـ»لو« مطلقًا ل يف �ضعر ول يف نرث، كما هو ظاهر يف الن�ض 

، ويف الت�ضهيل ذكرها يف مو�ضعني 
(((

ال�ضابق، واأجاز يف �ضواهد التو�ضيح اجلزم بها �رضورة

.
(((

، ويف الآخر اأجازه يف ال�رضورة
(((

منع اجلزم بها مطلقًا يف اأحدهما

ثالثًا: العرتا�ض على بع�ض اأحكام ال�ضرورة اأو ال�ضذوذ ا�ضتنادًا على لغة من لغات العرب: 

ويظهر يف هذا املحور �ضعة اطالع ابن مالك على مرويات الرواة عن العرب، وتوظيفها 

راح اأحكام ال�رضورة اأو ال�ضذوذ، ورمبا كانت هذه اإحدى و�ضائل تخفيف النحو من  يف اطِّ

هذه امل�ضطلحات، من خالل ثقته بلغات العرب وقبولها يف التقعيد النحوي. 

ومن اأمثلة دفع اأحكام ال�رضورة بلغات العرب اعرتا�ضه على �ضيبويه حني جعل من باب 

 ]من الوافر[: 
(((

ال�رضورة ت�ضكني عني »مع« يف قول ال�ضاعر

ــُكــم ــْع ــي ِمـــْنـــُكـــُم وَهـــــــَواَي َم ــصِ ــ� ــِري ــاَف ــام مل ِزيَـــــاَرتُـــــكـــــم  َكـــــانَـــــْت  واإن 

. وذكر هذا ال�ضاهد، قال ابن مالك 
(6(

اإذ قال �ضيبويه: »فَجَعَلَها كـ»هْل« حني ا�ضُطر«

عن ت�ضكني عني »مع«: »فيقال على اللغة الربعية: ذهبت َمْع اأخيك، ومِع ابنك، بال�ضكون 

)1) نقله البغدادي يف اخلزانة 1/11))، نقاًل عن حا�ضية اأبي اليمن الكندي على اأمايل ابن ال�ضجري.

))) ينظر: �ضواهد التو�ضيح 19.

))) ينظر: الت�ضهيل 7)).

))) ينظر: الت�ضهيل 0)). 

))) ن�ضبه �ضيبويه اإىل الراعي النمريي، ومل اأجده يف ديوانه، ون�ضبه غريه اإىل جرير، وهو يف ديوانه 1/))) برواية )وهواي 

وتو�ضيح   ،(7(/1 ال�ضجرية  والأمايل   ،(0 الغوا�ض  ودرة   ،(87/( الكتاب  ينظر:  الرواية.  هذه  يف  �ضاهد  ول  فيكم) 

املقا�ضد )/))).

)6) الكتاب )/87).
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(1(

قبل حركة، وبالك�رض قبل �ضكون، وبع�ضهم يفتح قبل ال�ضكون، هكذا روى الك�ضائي

. ثم ذكر هذا ال�ضاهد، واعرت�ض على حكم ال�رضورة؛ فقال: »وقد خفي على 
(((

عن ربيعة«

 .
(((

كون لغة« �ضيبويه اأن ال�ضُّ

ومن الغريب يف هذه امل�ضاألة تواتر اعرتا�ض النحويني على �ضيبويه يف حكم ال�رضورة هنا 

بحجة اأنَّه جاء على لغة من لغات العرب، يف حني اأن م�ضنفات النحويني قد حوت كثرياًً 

من �ضواهد ال�ضعر التي ُحكم عليها بال�رضورة، وهي يف حقيقتها متثل لهجة من لهجات 

 اأنَّ النحاة قد 
(((

العرب، وفيها ما جاء عليه قراءة قراآنية، وقد اأثبت الدكتور حممد حما�ضة

رف�ضوا اأحكام ال�رضورة على ما قيل عنه اإنه »لغة« وعلل ذلك. 

ومن �ضواهد ما خرجه ابن مالك من حكم ال�ضذوذ للقيا�ض اعرتا�ضه على اأكرث النحويني- 

و»ما  اأَْفَقَرُه«  »ما  التعجب:  �ضواذ  من  الذين جعلوا   -
(6(

والفار�ضي  
(((

�ضيبويه منهم  وذكر 

اأَ�ْشَهاُه« و»ما اأَْحَياُه« و»ما اأَْمَقَتُه«، ووجه ال�شذوذ فيها عند الأكرثين اأنَّ من �رشوط �شوغ 

فعلي التعجب قيا�ضًا اأن يكونا من فعل ثالثي مبني للمعلوم، فاإذا ما �ضمع عن العرب �ضوغه 

من ثالثي مزيد اأو مبني لغري فاعله حكم ب�ضذوذه. 

النحويون يجعلون من �ضواذ  ابن مالك عار�ضًا راأيهم واعرتا�ضه عليهم: »واأكرث  قال 

ثالثي:  اأنَّ  لعتقادهم  اأَْمَقَتُه«؛  و»ما  اأَْحَياُه«  و»ما  اأَ�ْضَهاُه«  و»ما  اأَْفَقَرُه«  »ما  التعجب: 

م�ضتعمل.  غري  »مقت«  من  الفاعل  فعل  واأن  مهمل،  و»ا�ضتحيى«  و»ا�ْضَتَهى«  »اْفَتَقَر« 

ولي�ض الأمر كما اعتقدوا؛ بل ا�ضتعملت العرب »فُقر« و»فِقر«، و»�ضهى ال�ضيء« مبعنى 

)1) يف املحكم 110/1: »وقال اللحياين: وحكى الك�ضائي عن ربيعة وغنم اأنهم ي�ضكنون العني من »مع««.

))) �رضح الت�ضهيل )/1)).

))) �رضح الت�ضهيل )/1))، وقد نقل راأيه يف �رضح الكافية ال�ضافية )/1)9 ومل يعرت�ض عليه.

))) ينظر: ال�رضورة ال�ضعرية 78).

))) ينظر: الكتاب )/99، وامل�ضاعد )/)16، واخلزانة 9/))1.

)6) ينظر: املق�ضد87/1)ـ89)، وامل�ضاعد )/)16.
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، وكذلك ا�ضتعمل »مُقت« الرجل مقاتًة اإذا �ضار مقيتًا، 
(((

، و»حيى« مبعنى ا�ضتحيا
(1(

ا�ضتهاه

، فلي�ض قولهم: »ما اأفقره« من افتقر؛ بل هو من فقر وفقر، ول »ما اأ�ضهاه« من 
(((

اأي بغي�ضًا

ا�ضتهى، بل من �ضهي، و»ما اأحياه« من ا�ضتحيا، بل هو من حيى، ول »ما اأمقته« من ُمقت، 

. فدلل على قيا�ضية ال�ضتعمال با�ضتعمال الثالثي واملبني للمعلوم، و�ضوغ 
(((

بل من مُقت«

 .
(((

امل�ضدر منهما، ومن ثم فال وجه حلكم ال�ضذوذ

ثم قال موؤكداً اعرتا�ضه ومثبتًا راأيه: »ول حجة يف قول من خفي عليه ما ظهر لغريه؛ بل 

 .
(6(

الزيادة من الثقة مقبولة، وقد ذكر ا�ضتعمال ما ادعيت ا�ضتعماله جماعة من اأئمة اللغة«

ِهم.  و�ضِ اعرتا�ضات ابن مالك على ال�ضتدلل بالنَّقل عن النَّحويني اأو َفْهِم ُن�ضُ  F

التاأليف  العلمي يف  املنهج  اأ�ض�ض  القائلني بها من  النحويني  اإىل  تعد �ضحة ن�ضبة الآراء 

الت�ضنيف  من  قرون  �ضتة  من  يقرب  مبا  امل�ضبوق  -وهو  مالك  ابن  جاء  وحني  النحوي، 

ة م�ضائل يف النحو قد ُن�ضبت خطاأ اإىل غري اأ�ضحابها؛ اإما ل�ضوء يف  والتاأليف- وجد اأنَّ ثمَّ

النقل واعتماد الالحق على ال�ضابق يف ذلك من دون متحي�ض، اأو ل�ضوء يف فهم ن�ضو�ض 

ال�ضابقني، ول�ضيَّما حني تكون موهمة متحملة. 

)1) قال الأزهري يف تهذيب اللغة 188/6: »يقال �َضِهَي َي�ْضَهى و�َضها َي�ضُهو اإذا ا�ضَتَهى قال ذلك اأبو زيد«.

))) قال الأزهري يف تهذيب اللغة )/187: »قال اأبو زيد: يقال َحِييُت من فعل كذا اأَْحَيا َحَياًء اأي ا�ضَتْحَييُت«.

))) قال الأزهري يف تهذيب اللغة 70/9: »قال الليُث: املَْقُت ُبغ�ٌض من اأمٍر قبيح َرِكبه فهو َمقيت، وقد َمُقَت اإىل النا�ض 

َمقاتة وَمَقَته النا�ُض َمْقتًا فهو ممقوت«.

))) �رضح الت�ضهيل )/6).

))) يف ظني اإن �ضيبويه وبع�ض القائلني باأن الثالثي من هذه الأفعال مهمل ل يقولون باأن �ضوغ فعلي التعجب كان من: 

الثالثي واملبني  اإىل  التعجب  يردون �ضياغة  ابن مالك؛ بل هم  »افتقر« و»ا�ضتهى« و»ا�ضتحيا« و »ُمِقَت« كما ذكر 

مل  واإن  »َفُعَل«  اأ�ضهاه على  وما  اأمقته  ما  �ضيبويه: »فكاأن  قال  الأ�ضل،  لأنَّه  ا�ضتعماله،  ترك  ن�ضوا على  واإن  للمعلوم، 

ي�ضتعمل«. وكذا قال ابن ال�رضاج يف الأ�ضول )/))1، وال�ضيمري يف التب�رضة والتذكرة 66/1)، وابن ع�ضفور يف �رضح 

اجلمل )/1).

)6) �رضح الت�ضهيل )/6).



(10

وقد يبلغ اخللل يف املنهج حني ين�ضب الراأي املعرت�ض عليه اإىل اجلمهور اأو ُيحكى فيه 

الإجماع، ويتخذ من ذلك دلياًل على الراأي، ومن هنا يعمد ابن مالك اإىل العرتا�ض على 

هذا ال�رضب من �رضوب ال�ضتدلل. وميكن جعل هذا النوع من العرتا�ض على نوعني 

نف�ضل احلديث عنهما فيما يلي: 

اأوًل: العرتا�ض على اآراء من�ضوبة اإىل اجلمهور: 

اعرت�ض يف اأربع م�ضائل على اأقوال ُن�ضبت اإىل اجلمهور؛ فقد اعرت�ض على: النَّحا�ض، 

وابن باب�ضاذ، وال�ضلوبني، وابن ع�ضفور. ومل ي�رضِّح اأحد منهم بن�ضبة الراأي اإىل اجلمهور، 

اإىل »الب�رضيني«، ومنهم من ذكر  الراأي  َن�ضب  األفاظهم يف ذلك؛ فمنهم من  تنوعت  بل 

»اإجماع  حكى  اأن  النَّحا�ض  عند  الأمر  بلغ  حتى  »الأكرثين«،  اأو  »املحققني«،  راأي  اأنَّه 

النحويني«!، واعتمد ابن مالك يف اإبطال هذه الن�ضبة على اأمور: 

بتاأكيد  نق�ضت  الن�ضب  هذه  معظم  اإنَّ  بل  خالفه؛  على  �ضيبويه  راأي  اأنَّ  تاأكيد  اأوًل: 

فراأي نحوي  مالك،  ابن  �ضيبويه عند  اآخر على مكانة  دليل  �ضيبويه، وهذا  راأي  خمالفتها 

ك�ضيبويه له اأهميته لكي ينعقد »الإجماع« اأو ين�ضب الراأي اإىل »الب�رضيني« اأو يقال: اإنه 

قول »املحققني«!. 

النحويني  اإجماع   
(1(

النحا�ض مالك على حكاية  ابن  اعرتا�ض  املعنى  م�ضائل هذا  ومن 

�ضيبويه م�ضعر  منه عجب؛ لأنَّ كالم  بقوله: »وهذا  العني حرٌف  ال�ضاكنة  »َمْع«  اأنَّ  على 

. فاعرت�ض على حكاية الإجماع عن النحويني التي قالها 
(((

بلزوم ال�ضمية على كل حال«

النحا�ض، وكان �ضبيله يف ذلك بيان اأنَّ هذا الإجماع املزعوم خمالف لراأي النحويني، وذكر 

منهم �ضيبويه، واإنا كان الوجه يف ذكر �ضيبويه هنا اأنَّ القائلني بحرفيَّتها عند اإ�ضكان العني 

)1) قال يف اإعراب القراآن )/)1): » اإذا �ضكنت »مع« فهي حرف جاء ملعنى بال اختالف بني النحويني«.

))) �رضح الت�ضهيل )/))). وينظر: الكتاب )/87). 
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 :
(1(

قد ا�ضتدلوا ب�ضاهد الكتاب

ــُكــم ــْع ــي ِمـــْنـــُكـــُم وَهـــــــَواَي َم ــصِ ــ� ــِري ــاَف ــام مل ِزيَـــــاَرتُـــــكـــــم  َكـــــانَـــــْت  واإن 

و�ضيبويه ل ينفي عنها ال�ضمية، وال�ضاعر اإنا �ضكنها ا�ضطراراً. 

وينبه على اأن العرتا�ض كان على حكاية الإجماع ل على اأنه راأي لبع�ض النحويني؛ 

اكن العني حرف،   اأنَّ ال�ضَّ
(((

فقد ذكر ذلك ابن مالك يف راأ�ض امل�ضاألة حني قال: »وزعم قوم

 .
(((

ولي�ض ب�ضحيح«

ثانيًاً: ومما اعتمده ابن مالك يف رد ما ُن�ضب اإىل اجلمهور اإقامة الأدلة والرباهني واحلجج 

على الراأي املقابل، يف اإ�ضارة اإىل اأنه من امل�ضتبعد اأن يتواطاأ اجلمهور على القول مبقت�ضى 

خالفها. 

ومن ذلك قول ابن مالك يف ن�ضبة راأي اإىل الب�رضيني قال به ال�ضلوبني: »وزعم ال�ضيخ اأبو 

علي ال�ضلوبني اأنَّ مذهب الب�رضيني التزام تعريف التابع واملتبوع يف عطف البيان؛ ومل اأجد 

. وقد قاده اإىل الت�ضكيك يف هذه الن�ضبة اأنَّ مقت�ضى الدليل 
(((

»
(((

هذا النقل من غري جهته

ي�ضري اإىل اأنَّ النَّكرة اأ�ضدُّ حاجة مـن املعرفـة لعطف البيـان؛ »لأنَّ النَّكرة يلزمها الإبهام فهي 

 ،
(6(

اأحوج اإىل ما يبينها من املعرفة، فتخ�ضي�ض املعرفة بعطف البيان خالف مقت�ضى الدليل«

)1) �ضبق تخريجه �ض 07).

والأمـايل   ،110/1 واملحكـم   ،(1(/(  ،191/1 القــراآن  اإعــراب  ينظــر:  �ضــيده،  وابــن  والفار�ضـي  النحـا�ض  منهـم   (((

ال�ضجــرية 1/)7).

))) �رضح الت�ضهيل )/1)).

))) قال ابن عقيل يف امل�ضاعد )/))): »وكما نقل ال�ضلوبني نقل �ضاحب الب�ضيط«، ول وجه لبن عقيل يف التنبيه على اأن 

لهذه الن�ضبة طريقًا اآخر؛ لأن �ضاحب الب�ضيط املعني هو ابن العلج، وهو من تالميذ اأبي علي ال�ضلوبني، كما ذكر ذلك 

الدكتور ح�ضن ال�ضاعر يف بحثه »الك�ضف عن �ضاحب )الب�ضيط ) يف النحو«، يف جملة اجلامعة الإ�ضالمية عدد: 77ـ78، 

�ض))1ـ171، حمرم 08)1هـ.

))) �رضح الت�ضهيل )/6)). 

)6) �رضح الت�ضهيل )/6)).
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 .
(1(

وقال يف مو�ضع اآخر: »�رضح الفار�ضي وابن جني والزخم�رضي يف الك�ضاف بجوازه«

ول �ضك يف اأنَّ هذه الإ�ضارة من �ضاأنها اإ�ضعاف تلك الن�ضبة، ول�ضيَّما اأنها عند ابن مالك 

من خرب الآحاد. 

 عن ابن مالك ن�ضبة ال�ضلوبني، وجعلوا النَّاظم مع متبوعيه 
(((

وقد اأثبت بع�ض املتاأخرين

 ممن وافق الكوفيني. 
(((

وتابعيه

ثالثًا: ورمبـا ردَّ ابـن مـالك مـا ُن�ضـب اإىل اجلمهور بنقل اعرتا�ض اأحد ال�ضابقني على 

هذه الن�ضبة. 

ومن ذلك ما ذكره ابن مالك من اأنَّ حذف اجلار وبقاء عمله يجوز قيا�ضًا بعد »كم« 

ال�ضتفهامية اإذا دخل عليها حرف جر؛ نحو: بكم درهٍم ت�ضدقت. وذكر اأنه مذهب اخلليل 

. ومل 
(((

 واأكرث النحويني، ثم قال: »وزعم ابن باب�ضاذ اأنه لي�ض مذهب املحققني«
(((

�ضيبويه

يظهر يل فيما بني يدي من مراجع ما الذي ن�ضبه ابن باب�ضاذ اإىل املحققني اإن مل يكن جواز 

ا  اجلر بـ»من« حمذوفة؟!، غري اأنَّ ما اأراد ن�ضبته اإىل املحققني ل يخرج عن ثالثة اأقوال؛ اإمَّ

، اأو اأن يكون اجلار 
(7(

، اأو اإجازته مطلقًا حماًل لال�ضتفهامية على اخلربية
(6(

منع اجلرِّ مطلقًا

.
(8(

للمميز هو »كم« نف�ضها على �ضبيل الإ�ضافة

)1) �رضح عمدة احلافظ )/)9). وينظر: �رضح ابن الناظم 67)، والت�رضيح )/9)).

بحا�ضـية  �ضـرحه  فـي  والأ�ضـموين   ،((8/( الأو�ضـح  فـي  ه�ضـام  وابـن   ،19((/( الرت�ضـاف  فـي  حيـان  اأبو  منهـم:   (((

ال�ضـبان )/)107.

))) ممن وافقه ابنه يف �رضح الألفية 67)، وال�ضيوطي يف الهمع )/)19.

؟ فقال: القيا�ض الن�ضب، وهو قول 
ٌّ

))) قال يف الكتاب )/160: » و�ضاألته ]اأي اخلليل[ عن قوله: على َكْم ِجْذٍع بيُتك مبني

عامة النا�ض. فاأما الذين جروا فاإنهم اأرادوا معنى »من«، ولكنهم حذفوها ههنا تخفيفًا على الل�ضان و�ضارت »على« 

عو�ضًا منها«.

))) �رضح الكافية ال�ضافية )/))8.

)6) وهو راأي بع�ض النحويني. ينظر: الرت�ضاف )/779، واملغني )/7).

)7) وهو راأي الفراء والزجاج وابن ال�رضاج وال�ضريايف. ينظر: املغني )/6)، و�رضح الأ�ضموين بحا�ضية ال�ضبان )/19)1. 

)8) وهو راأي الزجاج. ينظر: الرت�ضاف )/779، وامل�ضاعد )/109. 



(1(

ورمبا كان هذا هو ما اأراده؛ لأنَّ ابن مالك ملا اعرت�ض على هذه الن�ضبة اكتفى باعرتا�ض 

ابن خروف عليها الذي اأ�ضار اإىل هذا املعنى فقال: »وردَّ عليه ابن خروف، وجعل كالمه 

يف ذلك فا�ضداً، وقال: »هو ن�ضُّ كالمهم اإل الزجاج وحده فاإن ابن النَّحا�ض حكى عنه اأنَّه 

كان يجعل اخلف�ض بـ»كم« نف�ضها«. قال ابن خروف: »ول ميكن اخلف�ض بها لأنها مبنزلة 

 .
(1(

ُب مميزه، وذلك ل يجر مميزه باإ�ضافة؛ فكذا ما اأقيم مقامه«« عدد َيْن�ضِ

ثانيًاً: العرتا�ض على ما ُن�ضب اإىل �ضيبويه اأو ُفهم من ن�ضو�ضه: 

مما ي�ضتحق مزيداً من الدرا�ضة والتاأمل تلك العالقة التي جمعت بني �ضيبويه وابن مالك؛ 

التي  والأ�ضول  والآراء  الن�ضو�ض  من  الكبري  الكم  يالحظ  مالك  ابن  تراث  يف  فالنَّاظر 

�ضمنها كتبه واعتمد فيها على اآراء �ضيبويه ومنهجه، حتى ا�ضتطاع اأن يناق�ض املتقدمني من 

�رضاح الكتاب، ويقف معهم يف كثري من مواطن نقلهم وفهمهم لن�ضو�ض �ضيبويه، ومنهج 

العر�ض وال�ضتدلل لديه. 

و�ضيقت�رض احلديث عن موطن ال�ضاهد يف هذه الدرا�ضة؛ وهو الك�ضف عن اعرتا�ضات 

ولها  م�ضنفاته؛  مو�ضعًا يف  ثالثني  والتي جاوزت  �ضيبويه،  اإىل  اآراء  ن�ضبة  على  مالك  ابن 

�ضورتان رئي�ضتان: 

الأوىل: اعرتا�ضات على النقل عن �ضيبويه. 

والثانية: اعرتا�ضات على فهم ن�ضو�ضه. 

وقد ن�ض ابن مالك على هذين النوعني من الزلل، ومثال ذلك قوله -بعد اأن اأو�ضح 

َب  راأي �ضيبويه يف عامل النَّ�ضب يف امل�ضتثنى بـ»اإل«، واأنَّه ينت�ضب بها نف�ضها-: »ومن َن�ضَ

.
(((

ل اأو غلط فيما تاأول« اإليه خالف هذا فقد تقوَّ

)1) �رضح الكافية ال�ضافية )/6)8. وينظر: �رضح الت�ضهيل )/19).

))) �رضح الت�ضهيل )/)7).
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ُل: اأن ُين�ضب اإليه راأي مل يقله، اأو يف ن�ضه ما يخالفه �رضاحة، اأما الَغَلَط يف التَّاأويل:  فالتقوُّ

فاأن ُيفهم من ن�ضه املحتمل )املوهم) خالف ما اأراد. 

على  العرتا�ض  مب�ضائل  قابلناها  ما  اإذا  قليلة  النَّقل  على  العرتا�ض  م�ضائل  اأنَّ  واحلق 

الفهم؛ ومرجع ذلك اأنَّ )كتاب) �ضيبويه كان له من ال�ضهرة و�ضعة النت�ضار بني الأم�ضار 

والأقطار ما يجعله جلي�ض كل عامل، وقرين كل متعلم يف اأنحاء املعمورة، وبناء عليه فاإنه من 

باب النَّادر القليل اأن يت�ضدر عامل يف امل�رضق اأو املغرب للتدري�ض والتاأليف والت�ضنيف من 

دون اأن يكون »قراآن النحو« حتت ناظريه وبني يديه، وهذا ما يجعل من القليل اأن ُين�ضب 

اإىل �ضاحبه راأٌي َن�ضَّ هو على خالفه �رضاحة. 

اأما ما ا�ضتهر وكرث يف هذا الباب فهو اعرتا�ضه على خطاأ الفهم وغلط التاأويل لن�ضو�ض 

)الكتاب)؛ و�ضبب ذلك اأنَّ فيه كثرياًً من الغمو�ض والإبهام، مما جعل ابن كي�ضان املتوفى 

�ضنة 0))هـ يقول: »نظرنا يف كتاب �ضيبويه فوجدناه يف املو�ضع الذي ي�ضتحقه، ووجدنا 

هذه  مثل  ياألفون  اأهله  كان  زمان  يف  األف  كتاب  لأنَّه  واإي�ضاح؛  عبارة  اإىل  حتتاج  األفاظه 

لن�ضو�ض  مناق�ضاته  يف  مالك  ابُن  املعنى  هذا  واأكد   .
(1(

مذاهبهم« على  فاخت�رض  الألفاظ 

، و»لها َظاهر ل 
(((

الة اأوجه« ، و»حمَّ
(((

)الكتاب)، فو�ضف بع�ض ن�ضو�ضه باأنها »مبَهَمة«

رت مثل هذه املعاين. ، وتكرَّ
(((

يعرب بال�رضورة عن املراد«

ولذا تنوعت اعرتا�ضات ابن مالك على ما فهمه النَّحويون من كالم �ضيبويه. ول�ضُت 

اأزعم اأنَّه كان م�ضيبًا وحمّقًا يف فهمه؛ لكنني على يقني باأنَّه ا�ضتخدم منهجًا علمّيًا متميزاً 

اأعانه على ك�ضف غوام�ض )الكتاب)، ودفعه اإىل العرتا�ض على اأعالم ال�رضَّاح املتقدمني 

واملتاأخرين، وقد اأقام هذا املنهج على ركيزتني اأ�ضا�ضيتني: 

)1) ينظر: اخلزانة 9/1)).

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل )/8))، )/17).

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل 1/)1)، )7).

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل 1/)7)، )/100، 8))، )/0)).
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الأوىل: التاأمل والتدبر يف ن�ض )الكتاب)، وعدم الوقوف عند ظاهره؛ يقول ابن مالك 

. فانتهج نهج 
(1(

عن راأيٍّ نحويٍّ َمرَّ به: »وهو مذهب �ضيبويه واملحققني ممَّن تدبَّر كالمه«

املواطن  باأنَّ هناك معًنى غري ظاهر يف بع�ض  اإميانًا منه  الن�ضو�ض،  اأغوار  املحققني، و�ضرب 

يحتاج اإىل مزيد تدبر وتاأمل، ول يتاأتى هذا اإل من خالل اإدراك عميق باملنهجية التي �ضار 

عليها �ضيبويه يف ال�ضتدلل و�ضياغة القواعد، و�ضوف نوؤكد متكنه من هذه الأدوات من 

خالل عر�ض بع�ض الأمثلة وال�ضواهد، لنالحظ كيف اعرت�ض على النحويني يف اأخذهم 

بظاهر الن�ضو�ض، وُبعدهم عن تاأملها ومعرفة اأ�رضارها اخلفية واأوجهها املحتملة؟، فالألفاظ 

التي مل يدركها كثري ممن اعرت�ض ابن مالك  ال�ضواهد منهجيتها  القاعدة دللتها، ولو�ضع 

عليهم يف هذا املجال. 

الثانية: جمع متفرقات )الكتاب)، و�ضمُّ النظري اإىل نظريه، وقيا�ض بع�ض ن�ضو�ضه على 

الن�ضو�ض، وبرتها  الباب الواحد، والبعد عن اجتزاء  بع�ض، وا�ضتكمال فكرة امل�ضاألة يف 

عن �ضياقها، وقد اأعانه على ذلك معرفة تامة مبنهج الت�ضنيف عند �ضيبويه، وقدرة كبرية على 

اأنَّ اأفكار الإمام مبثوثة يف كتابه، قال  ا�ضتح�ضار الن�ضو�ض من مواطن �ضتى؛ لأنَّه مدرك 

يف اإحدى م�ضائله: »وقد خفي كون هذا مذهب �ضيبويه على جمهور ال�رضَّاح لكتابه، واأنا 

.
(((

اأ�ضتعني اهلل على بيان ما خفي عليهم من ذلك بن�ضو�ض يع�ضد بع�ضها بع�ضًا«

فالن�ضو�ض لديه تتاآزر وتتكامل لُتبنيِّ الفكرة، وُيْبنى عليها الراأي؛ قال ابن مالك مثبتًا 

يف  له  معار�ض  ول  البتداء،  باب  يف  كالمه  مفهوم  »هذا  �ضيبويه:  عن  فيه  اخُتلف  راأيًا 

.
(((

غريه«

بل رمبا اأقام حكمًا نحويًا معتمداً على دللة اللفظ عند �ضيبويه يف غري حمل النزاع، كما 

)1) �رضح الت�ضهيل )/)7.

))) �رضح الت�ضهيل )/71).

))) �رضح الت�ضهيل 1/)7).
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هو احلال يف قوله عن ن�ضِّ �ضيبويه: »واعلم اأنَّ »كم« اخلربيّة ل تعمل اإل فيما تعمل فيه 

 » . اأي اأنَّ معنى »ربَّ
(1(

»رّب«؛ لأّن املعنى واحٌد، اإل اأنَّ »كم« ا�ضٌم و»رّب« غري ا�ضم«

. اأراد اأنَّ �ضيبويه 
(((

ه، ول معار�ض له يف كتابه« التكثري مثل »كم«، قال ابن مالك: »هذا ن�ضُّ

« يف كتابه اإل على �ضبيل الكرثة، ولي�ض املراد اأنه لي�ض هناك ن�ضٌّ �رضيح  مل ي�ضتعمل »ُربَّ

اأحكامًا  اأقاموا  النحويني حني  بع�ض  على  مالك  ابن  اعرت�ض  فقد  وعليه   ،
(((

هذا يخالف 

اإىل �ضيبويه، اعتمدوا فيها على ن�ضو�ض قا�رضة مبتورة واأفكار جمتزاأة، بعيداً عن  من�ضوبة 

النظرة ال�ضمولية لن�ضو�ض )الكتاب)، وربط بع�ضها ببع�ض. 

وميكن القول اإنَّ ابن مالك قد انتهج يف اعرتا�ضه على ما ُنقل عن �ضيبويه اأو ُفهم من 

ن�ضو�ضه عدداً من الو�ضائل التي ا�ضتعان بها لتحقيق النَّ�ضبة، وبيان املراد من َن�ضِّ )الكتاب)؛ 

ومن هذه الو�ضائل: 

، ول�ضيما 
(((

اأوًل :  الوقــوف عنــد َن�ضِّ )الكتـاب) كمـا هـو، والكتفاء بدللته الظاهرة

راأيه  �رضيح  وخمالفة  �ضيبويه،  عن  النَّقل  خطاأ  َم�ضاألة  على  العرتا�ض  يكـون  حـني 

»واإنا  �ضيبويه:  اإىل  راأي  ن�ضبة  دافعًا  املوا�ضع  اأحـد  يف  قــال  اأحـد.  لكلِّ  الظاهــر 

 .
(((

ذكرت ن�ضَّ �ضيبويه لئال يظن من ل يعرف كالمه اأنَّ مذهبه خمالف ملا ذهبت اإليه«

واأنه ل يكتفي بذكر معنى  )الكتاب)،  الن�ض من  بعر�ض  اهتمامه  وهذا دليل على 

كالمه. 

  ومـن اأبــرز م�ضـائــل هــذا املعنـى: اعرتا�ضــه علـى اأبـي علـي ال�ضـــلوبني الـذي َن�ضــب 

)1) الكتاب )/161. 

))) �رضح الت�ضهيل )/178.

))) والدليل على ذلك اأن املرادي اأ�ضار- عندما انتقد هذا الراأي عند ابن مالك- اإىل اأن �ضيبويه حني يريد التعبري عن القليل 

العام عند �ضيبويه. ينظر:  ابن مالك من ذلك ال�ضتعمال  اأن مراد  «. وهذا دليل على  النادر ي�ضتخدم »ُربَّ اأو  ال�ضاذ 

اجلنى الداين 6)).

))) تنظر بع�ض م�ضائله يف: �رضح الت�ضهيل )/7)1و01)، و�رضح الكافية ال�ضافية )/87)1.

))) �رضح الت�ضهيل )/))).
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علـى  منتـ�ضـب  الَبْيــَت«  »َدَخْلــُت  نحـو  فـي  »البيـت«  بـاأنَّ  القـول  �ضـــيبويــه  اإلـى 

ابــن  راأي  -علــى  ل  املتقـوَّ النَّقـل  هـذا  ملثـل  املنا�ضــبة  الـردِّ  طريقـة  وكانــت  الظـرفيَّة، 

مثَّـل  اأن  بعـد  �ضـيبويه  قـال  »ولـذا  مالك:  ابـن  قـال  )الكتاب)؛  َن�ضُّ  ُينقـل  اأن  مـالك- 

هَر والبطَن« و»َدَخْلُت الَبْيَت« ـ: »ولي�ض املنت�ضب هنا مبنزلة الظروف؛  بـ»َقَلَب زيٌد الظَّ

 هذا 
(1(

لأنَّك لو قلت: هو ظهـُرُه وبطُنـُه، واأنـت تريـد �ضـيئًا علـى ظهـره وبطنه مل يجز«

.
(((

ن�ضه«

ن�ضَّ  اأنَّ  ول�ضيما  اإليه،  وُن�ضب  عنه  ُنقل  ما  دفع  على  دليل  اأكرب  الَن�ضِّ  بنقل  فالتاأكيد 

َبُه ال�ضلوبني، ثم قال معرت�ضًا: »وقد  )الكتاب) -املنقول- �رضيح الدللة على خمالفة ما َن�ضَ

�ضيبويه على  املخت�ض بدخل عند  املكان  ن�ضب  اأنَّ  ؛ فجعل 
(((

ال�ضلوبني املو�ضع  غفل عن 

الكتاب، وتبيني بع�ضها  اعتنائه بجمع متفرقات  ال�ضلوبني مع  الظرفيَّة. وهذا عجب من 

 .
(((

من بع�ض«

 وكاأن اعرتا�ض ابن مالك كان موجهًا اإىل الن�ضبة ل اإىل الراأي؛ لذلك مل ي�رض  اإىل راأي 

�ضيبويه يف هذا العر�ض للم�ضاألة، ول�ضيما اأنَّ الراأي يحتاج اإىل مزيد بيان، ول يح�ضل 

 .
(((

املراد بنفي قول واحد من ثالثة اأقوال حمتملة يف امل�ضاألة

)1) ينظر: الكتاب 9/1)1. ويالحظ اأن ابن مالك يوافق �ضيبويه يف اأن ما ي�ضح اأن ينت�ضب على الظرفية هو الظرف ال�ضالح 

لأن يكون خربا للمبتداأ؛ »اإذ لي�ض يف الكالم ما يكون ظرفًا لفعل ول يكون ظرفًا ملبتداأ«، ينظر: �رضح الكافية ال�ضافية 

.68(/(

))) �رضح الت�ضهيل )/01).

))) لي�ض ال�ضلوبني وحده من تفرد بهذه الن�ضبة؛ بل هي م�ضتهرة عند كثري من النحويني، ولهم يف ذلك م�ضتند قوي من ن�ض 

الكتاب؛ اإذ قال �ضيبويه 1/)): »وقد قال بع�ضهم: ذهبت ال�ضام، �ضبه باملبهم اإذ كان مكانًا يقع عليه املكان واملذهب؛ 

وهذا �ضاذ«. ويف ظني اأن ما نقله ابن مالك من ن�ض عن �ضيبويه اأظهر يف التعبري عن راأي �ضيبويه.

))) �رضح الت�ضهيل )/01).

))) للنحويني يف ن�ضب الظرف القيا�ضي امل�ضبوق بفعل لزم نحو: دخلت البيت وذهبت ال�ضام ثالثة اأقوال؛ النت�ضاب 

على الظرفية �شذوذاًً، والنت�شاب على نزع اخلاف�ض باإ�شقاط حرف اجلر تو�شعًا، و النت�شاب على املفعولية. ينظر: 

تو�ضيح املقا�ضد )/7)6، و�رضح ابن عقيل بحا�ضية اخل�رضي 9/1)).
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وتف�ضري  مفهومها،  عن  والإبانة  معانيها،  وجتلية  الن�ضو�ض،  األفاظ  دللت  ثانيـــًاً:  �رضح 

، وهذا 
(1(

الن�ضو�ض املحتملة وامل�ضعرة على نحو يخالف فيه ما فهمه املُْعرَت�ض عليه

بال �ضك يتطلب معرفة باملنهج الذي �ضار عليه �ضيبويه يف �ضوغ القواعد النحوية. 

 الذين ن�ضبوا اإىل �ضيبويه القول 
(((

اأكـرث املتاأخرين اأمثلـة ذلك اعرتا�ضـه علـى              ومـن 

نحو:  اأفعالها  مو�ضع  واملو�ضوعة  الإ�ضمار  واجبة  باأفعال  املن�ضـوبة  امل�ضـادر  باأنَّ 

ماع؛ قال ابن مالك:  »حْمداً و�ُضـكراً ل ُجُحـوداً وُكْفراً« مق�ضـورة كلهـا على ال�ضَّ

»ولي�ض له ن�ض على ذلك؛ بل يف كالمه ما ي�ضعر باأنَّ ما كاَن منها: اأمراً، اأو دعاًء، 

. فخالفهم باأنَّ كالم �ضيبويه ي�ضري اإىل القول بالقيا�ض 
(((

اأو توبيخًا، اأو اإن�ضاًء َمِقي�ض«

ه وَف�رضَّ األفاظه؛ فقال: »فمن كالمه امل�ضعر بذلك قوله  يف هذه املواطن، وعر�ض ن�ضَّ

يف )باب ما ينت�ضب من امل�ضادر على اإ�ضمار الفعل غري امل�ضتعمل اإظهاره) »وذلك 

، ونحو قوله: َخْيبًة وَدْفراً، ثم قال: »وِمْن َذلك قولك َتْع�ضًا 
(((

قولك �ضقيًا ورعيًا«

اإذا ذكر مذكور  اأ�ضبهه  ينت�ضب هذا وما  قال: »واإنا  ثم   .
(((

وَتّبًا وجدعًا ونحوه«

 .
(7(

»
(6(

فدعوت له اأو عليه على اإ�ضمار لفعل«

يق�رض على  يقي�ض ول  اأنه  اإىل  ي�ضري  ما  فيها  التي  الألفاظ  بع�ض  تف�ضري             ثم �رضع يف 

ال�ضماع؛ قال: »فقوله: »ومن ذلك قولك« ومل يقل »قولهم« فيه اإ�ضعار باأنه موكل 

اإىل القيا�ض، وكذا قوله: »وِمْن َذلك قولك َتْع�ضًا وَتّبًا وجدعًا ونحوه«، فاأطلق القول 

)1) وتنظر بع�ض �ضواهده يف: �رضح الت�ضهيل 1/)7)، )7)، )/8))، )/7)1.

))) ينظر: الرت�ضاف )/))))، وامل�ضاعد )/1))، وتعليق الفرائد 77/8.

))) �رضح الت�ضهيل )/7)1.

))) الكتاب 11/1).

))) قال �ضيبويه يف الكتاب 11/1): »ومن ذلك قولك: تع�ضًا وتّبًا وجوعًا وجو�ضًا، ونحو قول ابن ميادة...«؛ ولي�ض فيه 

كلمة »ونحوه«.

)6) الكتاب 1/)1).

)7) �رضح الت�ضهيل )/7)1.
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 .
(1(

بـ»نحوه«، فعلم اأن مراده القيا�ض وعدم التقييد بامل�ضموع«

          ول مينع هذا التاأويل لألفاظ القواعد من تاأكيد هذا املراد بطريق اآخر مما �ضبق ذكره؛ 

اأبواب متفرقة، وقيا�ض بع�ض الأبواب على بع�ض،  وهو طريق جمع الن�ضو�ض من 

فقال: »وقد ن�ض �ضيبويه على اأن باب »تراك« مقي�ض، فمن امل�ضتبعد األ يكون عنده 

اأ�ضعر  ما  على  »تراك«  باب  �ضيبويه يف  به  ما �رضح  فقا�ض   .
(((

مقي�ضًا« )�ضقيًا)  باب 

من كالمه، وما تاأول من األفاظه يف باب »�ضقيا«، وبنيَّ وجه ا�ضتبعاد تف�ضيل باب 

يف  الأولوية  اأوجه  من  عدد  بذكر  �ضيبويه  عند  »�ضقيا«  باب  على  بالقيا�ض  »تراك« 

باب امل�ضدر على باب ا�ضم الفعل؛ منها: اأنَّ عناية العرب باإقامة امل�ضدر مقام الفعل 

اأكرب من عنايتهم باإقامة ا�ضم الفعل مقامة واأرجح منها، وختم بقوله: »والقيا�ض على 

 .
(((

الراجح العناية اأوىل من القيا�ض على املرجوحها«

 ،
(((

ثالثـــًا:  ا�ضتكمال الن�ضو�ض يف اأبوابها، وعدم الكتفاء منها مبا هو مظنة تاأدية الغر�ض

 
(((

وال�ضريايف الزجاج  اعرتا�ضه على  ذلك  �ضواهد  �ضيبويه، ومن  راأي  والبيان عن 

اإىل  »ا�ضتناداً  اإعراب  فتحة  َرُجَل«  »ل  فتحة:  باأنَّ  القول  �ضيبويه  اإىل  ن�ضبا  اللذين 

بغري   
(6(

منت�ضبة بعدها  فيما  َتْعَمُل  »ول  »ل«:  اأبواب  من  ل  الأوَّ الباب  يف  قوله 

، والنَّ�ضب يدل على الإعراب لأنَّه من األقابه. وا�ضتطرد ابن مالك يف 
(8(

»
(7(

تنوين«

اعرتا�ضه قائاًل: »وغفال عن قوله يف الباب الثاين: »واعلم اأن املنفي الواحد اإذا مل يِل 

)1) �رضح الت�ضهيل )/7)1.

))) �رضح الت�ضهيل )/7)1. وينظر: الكتاب )/80).

))) �رضح الت�ضهيل )/8)1. ]املرجوحها: كذا يف الأ�ضل[.

))) تنظر بع�ض م�ضائله يف: �رضح الت�ضهيل )/)8 و8)). 

))) ينظر راأيهما يف: �رضح الر�ضي )/186، والرت�ضاف )/96)1، واجلنى 90)، واملغني )/87).

)6) ال�ضواب: »فتن�ضبه«، كما هو ن�ض الكتاب وبه ا�ضتقامة املعنى.

)7) الكتاب )/)7).

)8) �رضح الت�ضهيل )/8).
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ا يذهب منه التنوين كما اأذهب من ]اآخر[ خم�ضة ع�رض، ل كما اأذهب  »لك« فاإنَّ

 .
(((

، فهذا ن�ض ل احتمال فيه«
(1(

من امل�ضاف«

ابق  ال�ضَّ ه  ن�ضِّ �ضيبويه، ومل يكن يف  به راأي  يت�ضح  َن�ضٍّ �رضيح  اإىل  ابن مالك               فاجته 

اج وال�ضريايف، ول حتى فيما جاء بعده، وهو قوله: »لأنها  الذي ا�ضتند عليه الَزجَّ

َة َع�رَضَ«، مل يكن يف ذلك كله  جعلت وما عملت فيه مبنزلة ا�ضم واحد نحو: خم�ضَ

اَج وال�ضريايف تاأول ذلك،  دليل على اأنَّ �ضيبويه اأراد معنى الِبَناء �رضاحة؛ لأنَّ الزجَّ

فقال الزجاج: »مراده اأنَّه معرب؛ لكنَّه مع كونه معربًا مركٌب مع عامله ل ينف�ضل 

َة«، فحذف التنوين مع كونه معربًا لتثاقله  عنه، كما ل ينف�ضل »َع�رَضَ« من »خَم�ضَ

، وقريبًا منه تاأّول ال�ضريايف. 
(((

كيب مع عاملة« بالرتَّ

الرتكيب  م�ضاألة  اأنَّ  وال�ضريايف  جاج  الزَّ منه  اأفاد  َع�رَضَ«  َة  لـ»خم�ضَ �ضيبويه               فِذْكُر 

اأْذَهَبت التنوين لعلة الثقل، ومل ي�ضتفيدا منه اأنَّ ذهاب التنوين لِعلَّة البناء. ومن هنا 

الباب  ُه يف  َن�ضُّ �ضيبويه  راأي  من  عليه  وُيعتمد  الإبهام  يزيل  ما  اأنَّ  مالك  ابن  راأى 

َة َع�رَضَ«، ل  الثاين، ول�ضيَّما قوله: »اإنا يذهب منه التنوين كما اأذهب من »خم�ضَ

عني،  كما اأذهب من امل�ضاف«؛ لأنَّ التنوين ل ُيْنَتَزُع من الثاين اإل يف َهذين املو�ضِ

ُيْنَتَزْع من امل�ضاف اْنُتزع من املبني؛ »لأن حذف التنوين يف حالة الو�ضل  فاإذا مل 

، لذا قال ابن مالك: »فهذا 
(((

من ال�ضم املنون لغري الإ�ضافة والبناء غري معهودة«

ن�ض ل احتمال فيه«. 

 ،
(((

رابعــــًا:  تف�ضري النَّ�ض بالنَّ�ض، وتقوية بع�ض الن�ضو�ض ببع�ض من جهة املعنى والقيا�ض

)1) الكتاب )/)8).

))) �رضح الت�ضهيل )/8).

))) ينظر: �رضح الر�ضي )/186.

))) �رضح الر�ضي )/186.

))) تنظر بع�ض م�ضائله يف: �رضح الت�ضهيل )/17)، )/0))، ))).



((1

بجمع ما تفرق من الآراء والأحكام، وترك ما عر�ضه املخالف، وما ا�ضتَدلَّ به 

ًا من  وَفِهَمه من ن�ضو�ض �ضيبويه، وعلى ذلك �ضواهد؛ منها: اأن ابن مالك اأكد ن�ضّ

الكتاب يف باب البدل مبفهوم كالم اآخر يف باب احلال؛ فقد ُن�ضب اإىل �ضيبويه 

العامل يف املبدل منه، وهو راأي  ر، وهو بلفظ  البدل مقدَّ العامل يف  باأنَّ  القول 

، وخالف يف ذلك ابن مالك قائاًل: »ومع كون البدل م�ضتقل: عامله 
(1(

اجلمهور

. ونقل 
(((

هو عامل املبدل منه عند �ضيبويه، واإن زعم بع�ض النا�ض خالف ذلك«

من  باب  »هذا  �ضيبويه:  قول  وهو  البدل؛  اأبواب  بع�ض  يف  )الكتاب)  من  ًا  ن�ضّ

الفعل ي�ضتعَمُل يف ال�ضم، ثمَّ ُيْبَدُل مكاَن ذلك ال�ضم ا�ضٌم اآَخَر، فَيْعَمُل فيه كما 

. ثم قال: »فهذا ت�رضيح 
(((

ل، وذلك قولك: راأيُت قوَمَك اأكرَثُهم« َعِمَل يف الأوَّ

.
(((

باأنَّ العامل يف البدل ومتبوعه واحٌد«

               ولأنَّ املخالفني كرث فاإنَّ الَن�ضَّ واإن كان �رضيحًا اإل اأنَّه يف حاجة اإىل ن�ض يع�ضده، 

داً  ، وقال ابن مالك موؤكِّ
(((

ي به راأيه من َن�ضِّ الكتاب ل�ضيَّما اأنَّ للُمَخالف ما يقوِّ

َل«،  َل فالأوَّ هذا املعنى: »ولأنَّه قال يف بع�ض اأبواب احلال بعد متثيله بـ»َدَخُلوا الأوَّ

ُل؛ جعلته بدًل وحملته على الفعل، كاأنَّه  ُل فالأوَّ ْئَت رفعت فقلت: الأوَّ واإن �ضِ

ُب الوجُه، ول يكون  ُل. ثم قال: فاإن قيل: ادُخُلوا، فالنَّ�ضْ ُل فالأوَّ قال: َدَخَل الأوَّ

باأنَّ العامل يف  ُل مل يجز؛ فهذا ت�رضيح  ُل فالأوَّ بدًل، لأنَّك لو قلت: ادُخِل الأوَّ

 .
(6(

ل اأ�رضح« البدل هو العامل يف املبدل منه، والأوَّ

)1) ينظر: اأ�رضار العربية )6)ـ66)، والهمع )/166.

))) �رضح الكافية ال�ضافية )/86)1.

))) الكتاب 0/1)1.

))) �رضح الت�ضهيل )/0)). وينظر: �رضح الكافية ال�ضافية )/87)1.

الفعل،  له  كاأنه مل يذكر قبله �ضيء، لأنك تخلي  اأبداً  اإنا يجيء  اأبواب ال�ضتثناء )/1)): »فاملبدل  اأحد  ))) قال �ضيبويه يف 

ل«. وجتعله مكان الأوَّ

)6) �رضح الت�ضهيل )/0)). وينظر: الكتاب 98/1)، نقل ن�ضه بت�رضف.



(((

التي  امل�ضائل  من  عدد  يف  ظاهر  وذلك   ،
(1(

�ضيبويه عند  ال�ضكوت  اأحكام  خام�ضًا:  تعليل 

اإليه اعتماداً على �ضكوته عن  فهم فيها النحويون اأحكامًا عن �ضيبويه، ون�ضبوها 

ذكرها، اأو ذكر ال�ضواهد عليها، واعرت�ض ابن مالك على تلك الأحكام م�ضرياً اإىل 

اأنَّ �ضكوت �ضيبويه عن حكم ما اأو عن ال�ضتدلل له ل يعني امتناعه عن القول 

به؛ بل اإن لرتك الذكر اأ�ضبابًا بيَّنها ابن مالك يف معر�ض اعرتا�ضه على تلك الن�ضبة 

وذلك الفهم. 

 قالوا باأنَّ ا�ضم الفاعل املو�ضول بالألف 
(((

اين وجماعة               ومن �ضواهد ذلك اأنَّ الرمَّ

يعملونه يف  الذين   
(((

اجلمهور راأي  على خالف  امل�ضي،  اإل يف  يعمل  ل  والالم 

امل�ضي واحلال وال�ضتقبال، وقد ذكر ابن مالك اأنَّ ما حملهم على خمالفة اجلمهور 

ره اإل  هو »اأنَّ �ضيبويه حنَي ذكر اإعمال ا�ضم الفاعل املقرون بالألف والالم مل يقدِّ

اإل  فيه  قوله: »ومّما ل يكون  �ضيبويه وهو  ن�ض  مالك  ابن  . ونقل 
(((

َفَعَل« بالذي 

.
(((

ََبه« الرفُع قوله: اأَعبُد اهلل اأنت ال�ضارُبه؛ لأّنك اإنا تريد معَنى اأنت الذي �رضَ

املعنى«  َفَعَل يف  الّذي  مبنزلة  فيه  الفاِعُل  بعده وهو »باب �ضار  باب  نقل من                ثم 

قوله: »قولك: هذا ال�ضارُب زيداً؛ ف�ضار يف معنى هذا الذي �رَضَب زيداً وَعِمَل 

مثل هذا يف  متادى على  »ثمَّ  النُّقول:  بًا على هذه  معقِّ مالك  ابن  قال   .
(6(

َعَمله«

املخالفون  ذلك  من  ففهم   .
(7(

امل�ضارع« مبعنى  للذي  يتعر�ض  ومل  الباب،  جميع 

)1) تنظر بع�ض م�ضائله يف: �رضح الت�ضهيل 0/1)، )/76، 17).

الأ�ضموين  و�رضح   ،(87/( الر�ضي  �رضح  ينظر:  �ضيبويه.  عن  هان  الدَّ ابن  ونقله  الفار�ضي،  علي  واأبي  املازين  راأي  هذا   (((

بحا�ضية ال�ضبان )/909. 

))) ذكره اأبو حيان يف الرت�ضاف )/)7))، وال�ضيوطي يف الهمع )/)8. 

))) �رضح الت�ضهيل )/76.

))) الكتاب 0/1)1. ويف نقل ابن مالك له اختالف ي�ضري.

)6) الكتاب 181/1. ويف نقل ابن مالك له اختالف ي�ضري.

)7) �رضح الت�ضهيل )/76.



(((

اأنَّ �ضيبويه ل يرى عمله مو�ضوًل بالألف والالم اإل يف امل�ضي؛ لكنَّ ابن مالك علل 

حَّ له  ارع بقوله: »لأنَّه قد �ضَ لهذا ال�ضكوت من �ضيبويه يف عدم ال�ضت�ضهاد للم�ضَ

.
(1(

العمل دون الألف والالم فعمله عند اقرتانه بهما على معنى الذي اأحق واأوىل«

ل امل�ضاألة اأنَّ ا�ضم الفاعل املجرد من الألف والالم ل يعمل يف امل�ضي؛                وقد قرر يف اأوَّ

لأنَّه مل ي�ضبه الفعل اإل من قبل املعنى، اأما اإعماله يف احلال وال�ضتقبال فهو يقربه من 

امل�ضارع يف اللفظ واملعنى. وقرر هذا املعنى من ن�ضِّ �ضيبويه الذي قال فيه: »فاإِذا 

اأَْخرَبَ اأَّن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغري تنوين األَبتََّة؛ لأنَّه اإنا اأُْجِرَى جُمرى الِفعل 

امل�ضاِرع له كما اأَ�ضَبهه الفعُل امل�ضارُع فى الإِعراب، فكلُّ واحد منهما داخل على 

 .
(((

�ضاحبه«

 اإنَّ النحاة 
(((

              ومما ينبه عليه يف هذه امل�ضاألة اأن ابن مالك قد حكى يف م�ضنف اآخر

جممعون على اإعمال امللتب�ض بالألف والالم بال خالف، وهذا من ا�ضطراب بع�ض 

اآرائه بني كتبه، كما اأن فيه دللة على ت�رضعه يف اإطالق اأحكام الإجماع؛ وهو من 

املاآخذ التي اأخذها كثري من النحويني من بعده يف م�ضائل عدة. 

، والعرتا�ض على من فهم من 
(((

ماعية �ضاد�ضًا:  ذكر وجه ال�ضت�ضهاد يف اأدلة �ضيبويه ال�ضَّ

اإيرادها غري املراد من ال�ضتدلل بها، وذلك اأنَّ بع�ض ال�ضواهد يف )الكتاب) قد 

تكون ُموهمة حمتملة لأكرث من وجه، ويجتمع مع هذا الإيهام يف ال�ضاهد نف�ضه 

الإ�ضكال يف مو�ضع ال�ضتدلل به؛ مما يجعل معرفة وجه ال�ضت�ضهاد اأمراً يحتاج 

اإىل معرفة دقيقة مبنهج �ضاحب الكتاب يف ال�ضتدلل. ويف م�ضنفات ابن مالك 

ابن  قول  ال�ضماعية، ومن ذلك  �ضيبويه لأدلته  بطريقة عر�ض  اإىل معرفته  ي�ضري  ما 

)1) �رضح الت�ضهيل )/76.

))) الكتاب 171/1. وينظر: �رضح الت�ضهيل )/)7.

))) �رضح الكافية ال�ضافية )/9)10.

))) تنظر بع�ض م�ضائله يف: �رضح الت�ضهيل )/)))، )/80، و�رضح الكافية ال�ضافية )/6)10.



(((

} ]التوبة:  مالك يف ا�ضتدلل �ضيبويه بقوله تعاىل: {    

اأورده بك�رض الهمزة، وهي قراءة احل�ضن، وهو  اإنا  اأنه  من الآية )[: »وزعم قوم 

بعيد من عادة �ضيبويه؛ فاإنه اإذا ا�ضتدل بقراءة تخالف امل�ضهور ل ي�ضتغني عما ي�ضعر 

 .
(1(

بذلك«

وبناء  �ضيبويه  عند  اهد  ال�ضَّ لوجه  فهمهم  يف  النحويني  بع�ض  على  اعرتا�ضه  اأدلة  ومن 

 ]من الهزج[: 
(((

 يف قول القائل
(((

خم�رضي الأحكام على ذلك اعرتا�ضه على الزَّ

ـــــ ـــــ ـــــ ى اإِنْ ـــــا يـــــــوم ُقــــــــــرَّ ـــــاأنَّ ــــــ يَّــــــانـَــــــــــــاَك ــــا نـَـــــْقــــــتـُـــــُل اإِ ــــَم ـــــ ــــنَ ـ

ال�رضورة  باب  من  املت�ضل  مكان  املنف�ضل  ال�ضمري  ا�ضتخدام  الزخم�رضي  جعل  فقد 

اإيقاع ال�ضمري هنا يف غري ال�ضعر ممتنع فال يقال:  وال�ضذوذ، وقد رد ابن مالك هذا؛ لأنَّ 

»نقتلنا«؛ وذلك لأنَّ فيه جمعًا »بني �ضمريين مت�ضلني اأحدهما فاعل والآخر مفعول مع 

. فلي�ض يف هذا ال�ضاهد عند ابن مالك 
(((

اد امل�ضمى، وذلك مما يخت�ض به الأفعال القلبية« احتِّ

ا«، وهو من مواطن ف�ضله وجوبًا  َ بـ»اإنَّ �رضورة من هذا الوجه؛ لأنَّه يرى ال�ضمري قد ُح�رضِ

اأي فقال: »وغرَّ الزخم�رضيَّ ِذْكُر �ضيبويه  لديه، لكنَّه ذكر ما اعتمد عليه الزخم�رضي يف هذا الرَّ

، ثم قال: »فمن 
(((

هذا البيت يف باب: »ما يجوز يف ال�ضعر من اإيَّا ول يجوز يف الكالم«

 ]من الرجز[:
(6(

ذلك قول حميد الأرقط

ـــــاكـــــا« ــــْت اإيَّ ــــَغ ــــَل ـــى بَ ـــت اإلــــــْيــــــَك ح

)1) �رضح الت�ضهيل )/1). 

))) ينظر: املف�ضل )16.

))) من�ضوب اإىل ذي الإ�ضبع العدواين، وقيل: لأبي بجيلة، ون�ضبه بع�ضهم اإىل »بع�ض الل�ضو�ض«. ينظر: الكتاب )/111، 

)6)، واخل�ضائ�ض )/)19، واأمايل ابن ال�ضجري7/1)، و�رضائر ال�ضعر )0)، واخلزانة )/)7).

))) �رضح الت�ضهيل 8/1)1.

))) ينظر: الكتاب )/)6).

)6) وقبله: ]اأتتك عن�ض تقطع الأراكا...[ ينظر: الكتاب )/)6)، واأ�رضار العربية 160، وتخلي�ض ال�ضواهد )8.



(((

.
(1(

فهذا ونحوه خم�ضو�ض بال�ضعر لأنَّه لول انك�ضار الوزن لقال: )حتى بلغتك)«

فالذي دفع الزخم�رضي اإىل القول باأنَّ ال�ضمري ل ينف�ضل اإن ُح�رض بـ»اإنا« اأنَّ هذا ال�ضاهد 

من ال�رضورات عند �ضيبويه؛ اإذ الأ�ضل النف�ضال، لكنَّه جاء متَّ�ضاًل ا�ضطراراً، وللَردِّ على 

اهد، وتو�ضيح  اأي لبد لبن مالك من بيان وجه ال�ضتدلل عند �ضيبويه يف هذا ال�ضَّ هذا الرَّ

علة ذكره حتت هذا الباب املوهم؛ فقال: »ثم ذكر ]يعني �ضيبويه[ البيت الذي اأوله: كاأنَّا؛ 

ل لأن ما فيه ل يجوز اإل يف ال�ضعر؛ بل لأنَّ »اإيَّانا« موقع فيه موقع »اأنف�ضنا«، فبينه وبني 

الأول منا�َضَبة من ِقَبل اأنَّ »اإيَّا« يف املو�ضعني واقٌع موقعًا غرُيه به اأوىل، لكنَّ يف الثاين من 

معنى احل�رض امل�ضتفاد بـ»اإنا« ما جعله م�ضاويًا للمقرون بـ»اإل«، فح�ضن وقوع »اإيَّا« فيه 

 .
(((

رد فمن اعتقد �ضذوذه فقد وهم« كما يح�ضن بعد »اإل«، وهذا مطَّ

اأراد ابن مالك بذلك كله العرتا�ض على راأي الزخم�رضي، وتوجيه وجه ال�ضتدلل عند 

�ضيبويه على نحو يقوي راأيه، ومينع من خمالفة �ضيبويه. 

اهد   -قبل الزخم�رضي وبعده- اأنَّ هذا ال�ضَّ
(((

وي�ضار اإىل اأنَّ امل�ضهور عند جمهور النحويني

ورة؛ اإذ ُجعل فيه �ضمري الن�ضب املنف�ضل بدل �ضمري الن�ضب املت�ضل، وزاد  من باب ال�رضَّ

: »اأو بدل نف�ض« خروجًا من الإ�ضكال الوارد يف ال�ضاهد، فلم يكن هذا الراأي 
(((

بع�ضهم

باب  من  ال�ضاهد  هذا  يكون  اأن  اأنكر  من  اأول  مالك  ابن  يكن  ومل  خم�رضي،  الزَّ من  تفرداً 

اهد: لي�ض هذا �رضورة؛ واإنا ف�ضل   الذي قال عن ال�ضَّ
(((

جاج ال�رضورة، فهو م�ضبوق بالزَّ

اإذ »اإنا« تقت�رض  اإيانا،  اإل  اإذ معناه: ما نقتل  هنا لأجل »اإنا«، فحمل على معنى الكالم؛ 

)1) �رضح الت�ضهيل 8/1)1. 

))) �رضح الت�ضهيل 9/1)1.

وابن   ،(18/( املف�ضل  �رضح  يعي�ض يف  وابن   ،699/( الإن�ضاف  والأنباري يف   ،19(/( اخل�ضائ�ض  ابن جني يف  منهم:   (((

ع�ضفور يف �رضح اجلمل )/)10، والر�ضي يف �رضح الكافية )/)).

))) ينظر: �رضائر ال�ضعر )0). 

))) ينظر: التذييل والتكميل )/18).



((6

ح�رض النفي فيهم كالنفي واإل. 

باب  مـن  ا«  بـ»اإنَّ احلـ�رض  اإخـراج  حمـاوًل  ال�ضـتدلل  وجـه  ف�رضَّ  مـالك  ابـن  لكـنَّ 

واأ�ضدها.  الألفاظ  باأغلظ  عليه  ليعرت�ض   
(1(

حيان اأبـا  جراأ  ممـا  تاأويلـه،  فَبُعد  ال�ضطرار، 

لكنَّـه  امل�ضـاألة؛  فـي  راأيـه  ى  وقوَّ اأبـي حيـان  مـن  مـالك  انتـ�رض لبن  فقـد  الدماميني  اأمـا 

ـا« ل  َ بـ»اإنَّ َخَرَج مـن اإ�ضـكال تاأويـل �ضـاهد �ضـيبويه فقـال: »و�ضيبويـه ل يقـول: اإن ُح�رضِ

ينف�ضـل؛ بـل يقول: احل�ضــر بـ»اإنا« ل وجــود له. فهمــا كالمــان لــم يتواردا على حملٍّ 

 .
(((

واحٍد«

�ضابعًا: من طرائق الإي�ضاح والتبيني عن اآراء �ضيبويه يف ن�ضو�ضه عند ابن مالك اأن يعمد 

، واملعنى هنا اأن يذكر ابن مالك ن�ضَّ )الكتاب) 
(((

اإىل ما �ضماه الأ�ضوليون »ال�ضرب والتق�ضيم«

املُخَتَلف فيه، ثم يذكر جميع الأوجه التي يحتملها، وبعد ذلك ي�ضرب كل وجه ويختربه 

ويعر�ضه على اأ�ضوله، حتى يخل�ض بالدليل والربهان اإىل اأقوى هذه الأوجه واأليقها مبنهج 

�ضيبويه وفكره النحوي فين�ضبه، اإليه ويعرت�ض على اأي ن�ضبة اأو فهم �ضواه. 

 اإىل �ضيبويه، يف عامل 
(((

َبه ابن خروف واأو�ضح �ضاهد على ذلك اعرتا�ضه على ما َن�ضَ

النَّ�ضب يف الظرف الواقع موقع اخلرب نحو: »َزْيٌد َخْلَفَك«؛ اإذ ذهب ابن خروف اإىل اأنَّ 

عامل الن�ضب يف الظرف املذكور املبتداأ نف�ضه ون�ضبه اإىل �ضيبويه.  

انت�ضب  اأنه  امل�ضاألة، وهو  امل�ضهور يف   
(((

الكوفيني براأي  امل�ضاألة  مالك  ابن  وقد �ضدر 

بل�ضان  فاح�ض وجهل  »اإنا« خطاأ  بعد  ال�ضمري  انف�ضال  تعيني  من  امل�ضنف  اإليه  ذهب  »وما   :((1/( التذييل  قال يف   (1(

العرب«.

))) تعليق الفرائد )/)8. 

ه: اأن تذكر جميع الوجوه املحتملة املتعلقة باحلكم، ثم ي�ضربها ]اأي يختربها[، فيبقي ما  ))) وهو من الأدلة العقلية؛ وحدُّ

ي�ضلح وينفي ما عداه. ينظر: ملع الأدلة 7)1، والقرتاح )1)، واأ�ضول النحو العربي 0)1.

))) ن�ضبه اإىل �ضيبويه واإىل متقدمي اأهل الب�رضة، كما اأنه قول ابن اأبي العافية، وابن طاهر. ينظر: التذييل والتكميل )/0)، 

وتعليق الفرائد )/106، والت�رضيح 6/1)). 

))) ينظر: الإن�ضاف 1/)))، و�رضح املف�ضل 1/))).



((7

: اأنَّ تخالف املتباينني يف معنًى يجعل من ن�ضبته 
(((

، واأبطله من اأربعة اأوجه؛ منها
(1(

باخلالف

اإىل اأي منهما وارده، فجعل اإعماله يف اأحدهما ترجيح من دون مرجح، وكذلك املخالفة 

غري مق�ضورة على هذا الباب ومل تعمل باإجماع، وذكر اأنَّ املخالفة غري خمت�ضة، والعامل 

غري املخت�ض من الألفاظ ل يعمل مع قوتها، فكذا املعاين من باب اأوىل. ثم قال: »وذهب 

مذهب  هو  وقال:  نف�ضه،  املبتداأ  املذكور  الظرف  يف  الن�ضب  عامل  اأن  اإىل  خروف  ابن 

.
(((

�ضيبويه«

املوهم واملحتمل  �ضيبويه  ن�ضُّ  الن�ضبة والراأي، وهو  بهذه  القول  اإىل  ثم ذكر ما حمله 

لعدة اأوجه، وهو قوله: »هذا باب ما ينت�ضب من الأماِكِن والَوْقت، وذاك لأنَّها ُظروٌف 

فيها الأ�ضياُء، وتكون فيها؛ فانَت�ضب لأّنه موقوٌع فيها وَمكون فيها وَعِمَل فيها ما قبلها، 

ُجُل ِعْلمًا، َعِمَل فيه ما قبله، وكما َعِمَل يف »الدرهِم«  كما اأَنَّ »الِعْلم« اإذا قلَت: اأنت الرَّ

. و�رضد عدداً من 
(((

اإذا قلت: ع�رضون درهمًا... فاملكاُن قوُلك هو َخْلَفك« »ع�رضون«. 

الأمثلة على ذلك، ثم قال: »فهذا كلُّه انَت�ضب على ما هو فيه، وهو غرُيه، و�ضار مبنزلة 

ن الذي يعمل فيما بعده، نحو: ع�رضين، ونحو قوله: هو َخرْيٌ منك َعَماًل، ف�ضار هو  املنوَّ

َخلَفك، وزيٌد خلَفك، مبنزلة ذلك، والعامُل يف »َخْلٍف« الذي هو َمو�ضٌع له، والذي هو 

يف مو�ضع خرِبه، كما اأنَّك اإذا قلت: عبُد اهلل اأخوك؛ فالآِخُر قد َرَفَعه الأّوُل، وَعِمَل فيه، 

 .
(((

ٌل منه« وبه ا�ضَتغنى الكالُم، وهو منف�ضِ

)1) عامــل معنــوي عــرف يف امل�ضطلــح الكوفــي، ومل يقل به ب�رضي، وعربوا عنه كذلك بـ»ال�رضف«. ينظر: مدر�ضة 

الكوفة )9). 

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل 1/)1). وامل�ضاألة يف الإن�ضاف 1/))).

))) �رضح الت�ضهيل 1/)1).

))) الكتاب 1/)0) )0).

))) الكتاب 06/1).



((8

. فذكر الأوجه الأربعة التي يحتملها 
(((

؛ وهو يحتمل اأربعة اأوجه«
(1(

ثم قال: »هذا ن�ضه

هذا الن�ض امللب�ض كما ذكر ال�ضريايف عنه، وهي: 

من  وذلك  فيه،  املبتداأ  ح�ضول  وهو  معنوي،  بعامل  منت�ضب  الظرف  الوجه الأول:  اأنَّ 

ظاهر قول �ضيبويه: »فانَت�ضب لأّنه موقوٌع فيها وَمكون فيها«، واأ�ضاف ابن 

مالك: »ويحتمل قوله: »َعِمَل فيها ما قبلها« على عمل املبتداأ يف املحل. 

فيكون للظرف على هذا التقدير عامل ن�ضب يف لفظه وهو املعنى املذكور، 

؛ وعلل 
(((

وعامل رفع يف حمله وهو املبتداأ«. ثم قال: »وهذا الوجه باطل«

لبطالنه: باأنه ل قائل به، ولأنَّ العامل املعنوي هنا -وهو »احل�ضول«- لو 

اأ�ضبهه لعمل يف الظرف اللغوي  عمل يف الظرف العريف وهو اخللف وما 

الظرفية  اأقوى يف  اإذ هما  اأوىل؛  فيهما  كالكوز والكي�ض وغريهما، بل هو 

مل  اأقوى  وهما  فيهما  يعمل  مل  واإذا  واإحراز،  اإحاطة  ح�ضول  ل�ضتلزامهما 

يعمل يف غريهما من باب اأوىل. 

قول  ظاهــر  وذلك  الكوفيــني،  راأي  على  باخلالف  منت�ضـب  الظــرف  الوجه الثاين:  اأن 

�ضــيبويه: »فهذا كلُّه انَت�ضب على ما هو فيه، وهو غرُيه«. قال ابن مالك: 

ل عليه، وجنح  »وقــد تقــدم اإبطــال هــذا القــول؛ ف�ضــيبويه بريء ممن عوَّ

بل  القول؛  هذا  يف  ال�ضابقة  ال�ضـعف  اأوجــه  بذكره  يكتــف  ومل   .
(((

اإليه«

ه فقال: »لأنَّه قال حني مثل لظروف بعد مبتداآت:  ا�ضت�ضهد بــرده مـن ن�ضِّ

�ضيء  اإل  بها  يراد  اأن  ت�ضلح  ل  عبــارة  وهــذه  قبلها«  ما  فيهـــا  »وعمل 

)1) اأ�ضقط ابن مالك يف نقله بع�ض املثل، واختلفت بع�ض الألفاظ عن تعبري �ضيبويه؛ لكنها قليلة ل تخل باملعنى، وما نقلته 

هو ن�ض الكتاب. 

))) �رضح الت�ضهيل 1/)1).

))) �رضح الت�ضهيل 1/)1).

))) �رضح الت�ضهيل 1/)1).



((9

مراد  غري  مراده  اأن  فتيقن  ذلك.  بخالف  واملخالفة  الظرف،  على  متقدم 

.
(1(

الكوفيني«

الوجه الثالث : هـو مـا ذكـره ابن خـروف، وجعله ابن مالك اأظهر من الوجهني املتقدمني، 

لكون الإ�ضـارة فيه اأ�رضح؛ اإذ قال عن هـذه الظروف: »وَعِمَل فيها ما قبلها« 

لكنَّه اأردف بقوله: »وهو اأي�ضًا خمالف ملراد �ضيبويه، و�ضاأبني ذلك اإن �ضاء اهلل 

 .
(((

ل عليه؛ لأنَّه يبطل من �ضبعة اأوجه« ًا مل ُيعوَّ تعاىل، ولو ق�ضد ذلك �ضيبويه ن�ضّ

اأوجه العرتا�ض على هذا الراأي الذي اختاره ابن خروف وغريه،  ثم ذكر 

؛ منها 
(((

ومل ين�ض عليه �ضيبويه، وهي اعرتا�ضات مل ت�ضلم من ماآخذ اأبي حيان

خمالفته الإجماع بال دليل، واأن من يقول بذلك موافق على اأن املبتداأ عامل 

رفع، ويخالف يف كونه عامل ن�ضب، وحمل التفاق اأوىل مادام ميكن تقدير 

فقط،  ومن�ضوب  نا�ضب  من  تام  كالم  تركيب  ا�ضتلزام  وكذلك  النا�ضب، 

وهذا ل نظري له، وغري ذلك. 

ابن  قال  �ضبههما؛  اأو  »ا�ضتقر«  اأو  بـ»م�ضتقر«  املذكور  الظرف  ينت�ضب  الوجه الرابع:  اأن 

مالك: »وكلم �شيبويه قابل ل�شتنباط ذلك منه؛ لأنَّه قال قا�شداً للظروف 

اأنت  قلَت:  اإذا  اأَنَّ »الِعْلم«  قبلها، كما  فيها ما  املبتداأ: »وَعِمَل  بعد  الواقعة 

. وقد اأدرك ابن مالك اأنَّ هذا النَّ�ض قد 
(((

ُجُل ِعْلمًا، َعِمَل فيه ما قبله«« الرَّ

يحتمل راأي ابن خروف ال�ضابق، فجعل ي�ضرب كاًل من الحتمالني لَيْخل�ض 

مبا يرتجح لديه اأنَّه قول ل�ضيبويه فقال عن قول �ضيبويه: »ما قبلها«: »يحتمل 

اأن يريد الذي قبلها  اأن يريد به الذي قبلها يف اللفظ وهو املبتداأ، ويحتمل 

)1) �رضح الت�ضهيل 1/)1).

))) �رضح الت�ضهيل 1/)1).

))) ينظر: التذييل والتكميل )/1).

))) �رضح الت�ضهيل 16/1).



((0

يف التقدير، وهو م�ضتقر اأو ا�ضتقر اأو �ضبههما، اإل اأنَّ احتمال الأول يف�ضي 

اإىل املحذورات املتقدم ذكرها، والحتمال الثاين ل يف�ضي اإليها، فكان اأوىل 

 .
(1(

مبراده«

فخل�ض من هذا ال�ضرب لالأوجه املحتملة اإىل الراأي املختار، و�ضعَّف اأي احتمال غريه، 

فاختار اأقواها من وجهة نظره، وذلك ثقة يف �ضيبويه، وتنزيه لراأيه عن ال�ضعف واملاآخذ، 

وقد قال: »ويوؤيد اأولويته يف اإرادته اأنه �ضبَّه نا�ضب الظرف بنا�ضب التمييز يف قوله: »خري 

عماًل«، ونا�ضب التمييز خرب ل مبتداأ، فينبغي اأن يكون نا�ضب الظرف خرباً ل مبتداأ، فاإن 

ال�ضابق  . ثم ذكر بع�ض الألفاظ من ن�ض �ضيبويه 
(((

التقدير« األيق بالنظري، واأوفق يف  ذلك 

ليوؤيد بها ما اختاره من راأي ون�ضبه اإىل �ضيبويه. 

ن�ضبة  اعرتا�ضـه على  فـي  مـالك  ابـن  اتخذهـا  التـي  الو�ضـائل  اأبـرز  كانـت هـذه هـي 

اأنَّ ابن مـالك، على الرغم من  الآراء اإىل �ضيبويـه اأو فهـم ن�ضو�ضـه، وجتـدر الإ�ضـارة اإىل 

اعرتا�ضه على �رضاح الكتاب هنا فقد ا�ضتعان على راأيه املو�ضح لن�ض الكتاب بفهم �رضاحه 

خطاأ  فهمت  التي  اأو  �ضيبويه  اإىل  املن�ضوبة  امل�ضائل  بع�ض  يف  بفهمهم  منه  ثقة  بع�ضهم  اأو 

؛ ومن ذلك اأنَّ ابن مالك اأجاز اإعمال »اأفعل التف�شيل« يف حال متقدم؛ ب�رشط اأن 
(((

عنه

راأي  اأنه  وذكر  ُرُطبًا.  منه  اأَْطَيُب  ُب�رْضاً  مَتُْرَنا  قول:  نحو  فتتو�ضط،  فيه  عاملة  حال  يعقبها 

»كان«  تقدير  على  لالأول  النت�ضاب  اأن  من  اإليه  ريايف  ال�ضِّ ن�ضبه  ما  على  معرت�ضًا  �ضيبويه 

اأنَّ مذهبه  ه، ثم قال: »واإنا ذكرت ن�ضَّ �ضيبويه لئال يظن من ل يعرف كالمه  وذكر ن�ضَّ

لل�ضريايف،  خمالفون  �ضيبويه  لكتاب  ال�ضارحني  من  ال�ضريايف  وغري  اإليه.  ذهبت  ملا  خمالف 

 .
(((

وذاهبون اإىل ما ذهبت اإليه«

)1) �رضح الت�ضهيل 16/1).

))) �رضح الت�ضهيل 16/1).

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل )/)))، )/)1.

))) �رضح الت�ضهيل )/))). وينظر: الكتاب 00/1).



((1

كانت تلك اأهم م�ضائل العرتا�ض على الن�ضبة والفهم عند ال�ضابقني، ولكنها مل تكن 

ما دارت عليه اعرتا�ضاته ال�ضابقة يف هذا الباب فح�ضب؛ بل اعرت�ض على راأي ُن�ضب اإىل 

، لكنها 
(((

، وراأيني من�ضوبني اإىل املربد
(((

، وعلى اأربعة اآراء ُن�ضبت اإىل الأخف�ض
(1(

الك�ضائي

ر  اعرتا�ضات ذكرنا طرفًا منها يف بداية هذا املو�ضوع، وهي يف م�ضمونها ل تخرج عما ُقرِّ

من منهجية يف اعرتا�ضه يف املحورين ال�ضابقني.

املبحث الثَّاين: العرتا�ض على الدليل العقلي:

من وجوه  وغريه  ا�ضتعماًل،  واأكرثها  منزلة  واأعظمها  العقليَّة  الأدلَّة  اأ�ضل  هو  القيا�ض 

ال�ضتدلل ُيلحق به على حدِّ تعبري الأنباري الذي قال: »الف�ضل الرابع والع�رضون يف ذكر 

اأنها تخرج عن حدِّ احل�رض؛ لكنَّه  . ونبَّه على 
(((

بالقيا�ض من وجوه ال�ضتدلل« ُيلحق  ما 

ذكر منها �ضتة هي: ال�ضتدلل بالتق�ضيم وبالأوىل وببيان العلة وبالأ�ضول وبال�ضتح�ضان 

 منها ثمانية هي: ال�ضتدلل بالعك�ض 
(((

وبعدم الدليل يف ال�ضيء على نفيه. وذكر ال�ضيوطي

وبال�ضتح�ضان  النظري  وبعدم  وبالأ�ضول  نفيه  على  ال�ضيء  الدليل يف  وبعدم  العلة  وببيان 

 يزيدون وينق�ضون.
(6(

وبال�ضتقراء وبالباقي، واملعا�رضون

الأدلة«  »ملع  يف  الأنباري  له  م  قدَّ وقد  واأدلَّته،  النَّحو  اأ�ضول  من  الثَّاين  الأ�ضل  وهو 

خمت�رضاً  القرتاح  يف  ال�ضيوطي  اختاره  ما  منها  اأذكُر  التعريفات،  من  عدداً  و»الإغراب« 

)1) ينظر: �رضح الت�ضهيل 06/1).

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل 1/)7)، )/)7، و�رضح الكافية ال�ضافية 78)، 99)1.

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل )/)7)، 99).

))) ملع الأدلة 7)1.

))) ينظر: القرتاح 79).

)6) ينظر: اأ�ضول النحو العربي للحلواين 0)1، والأ�ضول لتمام ح�ضان )18.



(((

.
(1(

بقوله: »هو حمل غري املنقول على املنقول اإذا كان يف معناه«

اأو املحمول عليه؛ وهو ما ثبت  املقي�ض عليه،  اأ�ضل: وي�ضمى  اأركان؛  اأربعة  وللقيا�ض 

معرفة  يراد  ما  وهو  املحمول؛  اأو  املقي�ض،  وي�ضمى  وفرع:  الإجماع.  اأو  بالنَّ�ض  حكمه 

حكمه. وعلة جامعة بني الأ�ضل والفرع. وحكم: وهو يف حقيقته ثمرة القيا�ض ونتيجته 

العمليَّة.

فهو اإذن عمليَّة عقليَّة وا�ضتدلل ذهني م�ضتهر اأمره يف الدر�ض النَّحوي تنظرياً وتطبيقًا، 

جممع على ثبوته بالأدلَّة القاطعة، فال يتحقق اإنكاره »لأنَّ النَّحو كلَّه قيا�ض، ولهذا قيل يف 

ه: النَّحو علم باملقايي�ض امل�ضتنبطة من ا�ضتقراء كالم العرب، فمن اأنكر القيا�ض فقد اأنكر  حدِّ

.
(((

النَّحو«

و�ضاأقف يف هذا املبحث عند منهج ابن مالك يف العرتا�ض على القيا�ض، م�ضتعينًا مبا 

ا�ضتق�ضيته من اأوجه العرتا�ض على القيا�ض يف كتب الأ�ضول النَّحوية قدميًا وحديثًا، مبتداأ 

ه الأنباري يف ر�ضالة »الإغراب« من طرائق العرتا�ض على ال�ضتدلل بالقيا�ض، وما  مبا خطَّ

اأدخله �ضمن ذلك من العرتا�ضات على العلل النَّحوية بو�ضفها ركنًا يف القيا�ض ل اأ�ضاًل 

، »وظاهر ِمن كالم َمن جعل 
(((

م�ضتقاًلً عنه، وهي ما اتُّفق على ت�ضميتها »قوادح العلة«

.
(((

هذه الوجوه ترد على القيا�ض اأنَّه يريد الدليل العقلي بوجوهه؛ لأنَّ القيا�ض هو اأكربها«

اأنَّ العرتا�ض  قـال الأنباري يف ف�ضـل »العرتا�ض على ال�ضتدلل بالقيا�ض«: »اعلم 

توجه  التي  الأوجه  يذكر هذه  اأخـذ  ثم   ،
(((

اأوجه« �ضـبعة  مـن  بالقيـا�ض  ال�ضـتدلل  علـى 

معظمها اإىل العلة؛ لأنَّ اإبطال العلَّة ي�ضتلزم اإبطال القيا�ض، فذكر اأوًل: »ف�ضاد العتبار«؛ 

)1) القرتاح )0). وينظر: الإغراب )).

))) ملع الأدلة )9. وينظر: اخل�ضائ�ض )/0)-)).

))) ينظر: القرتاح )))، والأ�ضول 178، واأ�ضول النحو العربي لنحلة ))1، واأ�ضول التفكري النحوي 06).

))) اعرتا�ض النحويني للدليل العقلي 116.

))) الإغراب )).



(((

وهو اأن تكون العلة يف قيا�ض يخالف النَّ�ض. ثانيًاً: »ف�ضاد الو�ضع«؛ وهو اأن تكون العلة 

»القول  ثالثًا:  املراد.  بخالف  م�ضعرة  تكون  رمبا  بل  املراد،  احلكم  تقت�ضي  ل  املذكورة 

»منع  رابعًا:  نف�ضه.  باحلكم  ُي�ضلم  ول  احلكم  بعلة  املعرت�ض  ُي�ضلم  اأن  وهو  باملوجب«؛ 

العلة«؛ وهو اأن يعرت�ض اخل�ضم على علة امل�ضتدل فال يعرتف بها اأ�ضاًل �ضواء يف الأ�ضل اأم 

الفرع. خام�ضًا: »املطالبة بت�ضحيح العلة«؛ وهو اأن يثبت امل�ضتدل �ضحة العلة من حيث 

تاأثريها و�ضهادة الأ�ضول عليها. �ضاد�ضًا: »النق�ض«؛ وهو اأن تكون العلة يف موطن اآخر ول 

ُتَعاَر�َض العلة  رادها. �ضابعًا: »املعار�ضة«؛ وهو اأن  يكون معها احلكم، وهو املق�ضود باطِّ

بعلة اأخرى.

 يف القرتاح هذه الأوجه وزاد عليها وجهني؛ الأول: »تخلف 
(1(

ال�ضيوطي وقد نقل 

العك�ض«؛ وهو اأن يعدم احلكم عند انعدام العلة، بناء على اأنَّ العك�ض �رشط يف العلة. الثاين: 

»عدم التاأثري«؛ وهو بقاء احلكم مع زوال العلة، فال تاأثري للو�ضف يف احلكم.

فاإنَّ من  اإىل الجتهاد  العقلي ترجع  الدليل  الواردة على  من العرتا�ضات  ولأنَّ كثرياًً 

من  واأذكر  بع�ض،  يف  بع�ضها  واأدخل  واأنق�ض  فزاد  الأدلَّة  هذه  اإىل  تطرق  من  املعا�رضين 

ذلك: 

 حني وافق الأنباري، وجعل ما اأ�ضافه ال�ضيوطي 
(((

-  ما ذكره الدكتور خالد الكندي

اإ�ضارة عابرة �ضمن حديثه  العلة«، وكان ذلك يف  يدخل �ضمن »املطالبة بت�ضحيح 

عن قوادح العلة.

النَّحويني  »اعرتا�ض  ق�ضية  على  كاملة  درا�ضة  اأقام  فقد  ال�ضبيهني  الدكتور حممد  -  اأما 

، م�ضتعينًا على ذلك بكم هائل من ن�ضو�ض الأ�ضوليني من فقهاء 
(((

للدليل العقلي«

)1) القرتاح 6))، 8)).

))) ينظر: التعليل النحوي يف الدر�ض اللغوي 166.

عام  اجلامعة  نفقة  على  طبعت  ثم  16)1هـ،  عام  الريا�ض  يف  الإمام  جامعة  اإىل  مقدمة  دكتوراة  ر�ضالة  الدرا�ضة  اأ�ضل   (((

6))1هـ.



(((

ونحويني، اإ�ضافة اإىل التنقيب يف كتب اخلالف النحوي، وا�ضتنتج بعد كل ذلك اأنَّ 

»العرتا�ضات للدليل العقلي غري من�ضبطة بعدد؛ لرجوعها اإىل الجتهاد، ودخول 

، وخل�ض من هذه الدرا�ضة اإىل اإبراز 
(1(

بع�ضها يف بع�ض، وتطرق ال�ضعف جلمع منها«

»�رضوب من العرتا�ض مل يتحدث عنها الباحثون يف اأ�ضول النحو املعنيون بدر�ض 

، على الرغم من اأنَّ الدر�ض النَّحوي قد طبقها كثرياًً يف 
(((

العرتا�ض للدليل العقلي«

جمال�ض العلماء وموؤلفاتهم.

بع�ض  �ضّم  وقد  العقلي،  الدليل  على  العرتا�ض  اأوجه  من  وجهًا  ع�رض  اثني       وذكر 

العرتا�ضات اإىل بع�ض؛ فاأدخل »تخلف العك�ض« يف »عدم التاأثري«، واأدخل »منع 

اأوًل: »العرتا�ض  اأوجهًا جديدة هي؛  بت�ضحيحها«، واأ�ضاف  العلة« يف »املطالبة 

باطاًل  اأمراً  م�ضتلزمًا  العلة  اأو  الدليل  يكون  اأن  الدليل«؛ وهو  باطل على  اأمر  بلزوم 

ثانيًاً:  املعنى.  ف�ضاد  اأو  تناق�ض  اأو  حمال  اإىل  الإف�ضاء  اأو  نحوي،  اأ�ضل  كمخالفة 

فياأخذ  بدليل،  حكم  اإثبات  على  امل�ضتدل  ي�ضتدل  اأن  وهو  بالقلب«؛  »العرتا�ض 

املعرت�ض الدليل عينه وي�ضتدل به على �ضد ذلك احلكم. ثالثًا: »العرتا�ض بالفرق 

بني املقي�ض واملقي�ض عليه«؛ وهو اأن يذكر املعرت�ض ما يوجب وجود فرق بني الفرع 

والأ�ضل مينع من احلمل. رابعًا: »العرتا�ض مبخالفة الدليل مذهب امل�ضتدل«؛ وهو 

اأن يكون الدليل اأو العلة خمالفة ملا ذهب اإليه امل�ضتدل نف�ضه، فيكون هناك تناق�ض بني 

ا�ضتدلله واأ�ضوله. خام�ضًا: »العرتا�ض با�ضت�ضحاب الأ�ضل«؛ وهو اأن يقابل الدليل 

العقلي بحجة اإبقاء ال�ضيء على اأ�ضله.

الأ�ضول  كتب  ت�ضمنتها  التي  العقلي  الدليل  على  العرتا�ض  اأوجه  هي  هذه  كانت 

املالحظات  اإيجازه يف  فيمكن  التَّطبيقية  النَّاحية  منها من  ابن مالك  ا موقف  اأمَّ النَّحوية؛ 

التالية:

)1) اعرتا�ض النحويني للدليل العقلي 1)).

))) اعرتا�ض النحويني للدليل العقلي 1)).



(((

ي�رض  مل  القيا�ض  لأدلَّة  العرتا�ض  من  اأوجه  على  مالك  ابن  اعرتا�ضات  ا�ضتملت  اأوًل: 

اإليها الأ�ضوليون؛ منها: »العرتا�ض ب�ضذوذ الأ�ضل«؛ وهو رد القيا�ض بعلة �ضذوذ الأ�ضل 

وخمالفته لل�ضماع، م�ضتدًل بقاعدة التَّوجيه العامة التي عربَّ عنها بقوله: »امل�ضموع املخالف 

.
(1(

للقيا�ض ل يقا�ض عليه«

ومعموليها   » »اإنَّ على  »ليت«  دخول  اأجاز  مالك  ابن  اأنَّ  الوجه  هذا  �ضواهد  ومن 

راأي  نقل  ثم  »ليت«،  معمويل  م�ضد  ي�ضد  بعدها  وما   » فـ»اإنَّ وعندئذ  فا�ضـل،  دون  من 

« بال فا�ضل،  خول على »اأنَّ  الذي اأجاز اأن ُتعامل »لعل« معاملة »ليت« يف الدُّ
(((

الأخف�ض

ليل  فيقال: »َلَعلَّ اأنَّ اهلَل َيْرَحُمَنا«، قال ابن مالك: »وراأيه يف هذا �ضعيف؛ لأنَّ مقت�ضى الدَّ

األَّ ُيكتفى باأنَّ و�ضلتها اإل حيث ُيكتفى مب�ضدر �رضيح، وامل�ضدر ال�رضيح ل ُيكتفى به بعد 

»ليت«، فحق األ ُيكتفى به بعدها، لكن �ُضمع، فُقبل يف هذه امل�ضاألة مع خمالفة الأ�ضل، فال 

، فاأبطل حمَل »لعل« على »ليت« بحجة اأنَّ احلكم يف »ليت« 
(((

يزاد عليه دون �ضماع«

�َضاذ خمالف للقيا�ض.

 الذين اأجازوا اأن يقال: »يا َعْفَراَء« بالفتح، قيا�ضًا 
(((

ومنه اعرتا�ضه على بع�ض النَّحويني

قال: »وهذا ل  �ضاقطًا؛  اآخره  فعد  ترخيمه  َكرُث  �َضَلَمَة«، مما  »يا  قولهم:  ثبت من  ما  على 

ي�ضح؛ لأنَّه غري م�ضموع، ومقي�ض على ما ترك فيه مقت�ضى الدليل؛ لأنَّ حق ما ُنطق به األ 

اإليها على الدعوى املذكورة بخالف ذلك، فحق ما هي فيه  ر �ضاقطًا، والهاء امل�ضار  ُيقدَّ

مفتوحة اأن ُيقت�رض فيه على ال�ضماع، ول ُيقا�ض عليه غريه من ذوات الهاء؛ فكيف ُيقا�ض 

 .
(((

عليه ذوات الألف املمدودة؟«

)1) �رضح الت�ضهيل )/100.

))) ينظر راأيه يف: املف�ضل 88)، والإي�ضاح يف �رضح املف�ضل )/)19، والتذييل والتكميل )/6)1، وخزانة الأدب 00/1).

))) �رضح الت�ضهيل )/0).

))) ينظر: الرت�ضاف )/1)))، وامل�ضاعد )/8))، والهمع )/)9.

))) �رضح الت�ضهيل )/8))-9)).



((6

ومنها: »العرتا�ض بق�ضور العلة«؛ وهو من اأوجه اإبطال القيا�ض بالقدح يف العلة من 

 -
(1(

خالل بيان ق�ضورها. والتعليل بالعلة القا�رضة -وهي »التي ل تتجاوز حمل الن�ض لغريه«

، فمنهم من جوزها ومل ي�شرتط التعدية، ومنهم منع التعليل بها 
(((

حمل خالف بني النَّحويني

ومنهم ابن مالك.

 �ضاهداً لبن مالك ُيَبنيِّ فيه راأي من منع العتالل بالعلة القا�رضة، 
(((

 وقد ذكر ال�ضيوطي

وذلك يف م�ضاألة: تعليل النَّحويني لت�ضكني اآخر الفعل امل�ضند اإىل »التاء« و»النون« و»نا«، 

: اإنَّ �ضببه اجتناب توايل اأربع حركات يف �ضيئني هما كال�ضيء الواحد؛ 
(((

فقد قال اأكرثهم

والعلة  عام  التَّ�ضكني  اأنَّ  اأحدهما:  وجهني؛  من  �ضعيف  التعليل  »وهذا  مالك:  ابن  قال 

قا�رضة عن اأكرث الأفعال؛ لأنَّ توايل اأربع حركات اإنا كان يوجد يف ال�ضحيح من: َفَعل، 

وَفِعل، واْنَفَعل، واْفَتَعل، وَفُعل ل يف غريها، ومعلوم اأنَّ غريها اأكرث، ومراعاة الأكرث اأوىل 

اخلما�ضي،  وبع�ض  ال�ضحيح،  الثالثي  اإل يف  التوايل  يكون  اأي: ل  ؛ 
(((

الأقل« مراعاة  من 

والكثري ل يتواىل فيه ذلك، وال�ضكون عام.

وهذا من العرتا�ض على العلة مع املوافقة يف احلكم؛ لكنَّه اعرت�ض بـ»ق�ضور العلة« يف 

 الذي منع تقدمي التَّمييز على 
(6(

اأي، وذلك اأنَّه اعرت�ض على �ضيبويه مو�ضع اآخر لريد بها الرَّ

عامله املت�رضف، وُعلِّل ذلك باأنَّ اأ�ضله فاعل، فمن اأجل الفاعليَّة الأ�ضلية ُمنع التَّقدمي على 

العامل، وخالفه ابن مالك فاأجاز ذلك، وقال يف اأحد اأوجه اعرتا�ضاته على هذا القيا�ض: 

»اخلام�ض: اأنَّ منع تقدمي التمييز املذكور عند من منعه مرتب على كونه فاعاًل يف الأ�ضل، 

)1) في�ض ن�رض الإن�رضاح )/908.

))) ينظر: ملع الأدلة )11، والقرتاح )8).

))) ينظر: القرتاح 86).

))) ينظر: اأ�رضار العربية 89، والتذييل والتكميل )/))1، وتعليق الفرائد )/)).

))) �رضح الت�ضهيل 1/))1.

)6) ينظر: الكتاب )0)، والتعليل اإنا هو تف�ضري بع�ض اأ�ضحابه؛ اإذ مل ين�ض عليه، ويف تعبري ابن مالك ما يوحي بذلك.



((7

الُكوُز  »اْمَتالأ  نحو:  ذلك؛  بخالف  هو  غريها  ويف  ال�ضور،  بع�ض  يف  يكون  اإنا  وذلك 

ْرَنا الأْر�َض ُعُيونًا«، ويف هذا دللة على �ضعف علَّة املنع بق�ضورها عن جميع  َماًء«، و»َفجَّ

 .
(1(

ور« ال�ضُّ

ا  ثانيًاً: مل يكن لهذه الأوجه حدود وا�ضحة املعامل يف م�ضائل العرتا�ض عنده؛ بل رمبَّ

ليل العقلي. تداخلت وت�ضابكت متعا�ضدة ومتاآزرة لدفع الحتجاج بالدَّ

ثالثًا: �ضمى ابن مالك بع�ض الأوجه بالأ�ضماء نف�ضها التي وَردت يف كتب الأ�ضوليني؛ 

فذكر: »املعار�ضة« و»الفرق« و»عدم التاأثري«.

رابعًا: ظهر جلّيًا يف هذا اللون من العرتا�ض ما ذكرناه من اأنَّ ابن مالك قد يعرت�ض 

ليل ول يعرت�ض على احلكم؛ اإذ وجدت م�ضائل عدة اعرت�ض فيها ابن مالك على  على الدَّ

الِعلَّة مع موافقة املُْعرَتَ�ض عليه يف احلكم.

خام�ضًا: تباين اعتماده على هذه الأوجه؛ فنجده يتكئ على وجه معني يراه اأقوى يف 

 ،
(((

العرتا�ض، فيكرث النَّ�ضج على منواله، يف حني اأننا مل نكد نرى بع�ض الأوجه الأخرى

ها ويف درجة العتماد عليها،  وبني هذا وذاك تفاوتت اأوجه العرتا�ض الأخرى يف كمِّ

وهذا الأمر يدفعني اإىل النتخاب من هذه الأوجه ما اأراه موفيًا بغر�ض الإبانة عن منهج 

يقوم  التي  املحاور  هي  الأوجه  هذه  لتكون  العقلي؛  الدليل  على  اعرتا�ضه  مالك يف  ابن 

عليها هذا املبحث، واجتهدت يف ترتيبها ح�ضب كرثتها يف اعرتا�ضات ابن مالك؛ فكان 

اًل على النَّحو التايل: احلديث عنها مف�ضَّ

)1) �رضح الت�ضهيل )/90).

))) قد يرجع ذلك اإىل طبيعة بع�ض اأوجه العرتا�ض وندرتها يف كتب النحويني، ومنها »القول باملوجب«؛ لأنَّ فيه ت�ضليمًا 

بدللة الدليل على احلكم واإبقاء اخلالف، و»العرتا�ض با�ضت�ضحاب الأ�ضل«؛ لأنه دليل �ضعيف فمن النادر اأن يبطل 

ما هو اأقوى منه. ينظر: اعرتا�ض النحويني للدليل العقلي 89)، )1).



((8

:
(((

املحور الأول: العرتا�ض بالفرق بني املقي�ض واملقي�ض عليه

يف  كثرياًً  ا�ضتعملوه  لكنهم  بحديث  العرتا�ض  من  الوجه  هذا  النَّحويون  يخ�ض  مل 

اعرتا�ضاتهم على قيا�ضات النَّحويني املخالفة، ومعناه اأن يذكر املعرت�ض ما يوجب الفرق 

بني املقي�ض واملقي�ض عليه اأو الأ�ضل والفرع بحيث يكون هذا الفرق مانعًا من احلمل.

وهذا من اأكرث الأوجه التي اعتمد عليها ابن مالك يف العرتا�ض على القيا�ض، وعربَّ عنه 

.
(((

، والبون
(((

، والفرق
(((

، وال�ضد
(((

باألفاظ خمتلفة فذكر: املخالفة

و�ضورته اأن ُيقيم النَّحويُّ قيا�ضًا بني بابني اأو �ضاهدين اأو لفظني؛ فُيحمل الفرع على 

الأ�ضل لعلة م�ضابهة بينهما، فيعمد ابن مالك اإىل ردِّ القيا�ض ببيان اأنَّ هناك فرقًا بني الأ�ضل 

والفرع مينع من العتماد على العلة اجلامعة املذكورة وينق�ض احلكم، وهو بهذه ال�ضورة 

اعرتا�ض �ضحيح لأنَّه »ل ترثيب على القائ�ض اإذا افرتق الأ�ضل والفرع من بع�ض الوجوه 

العلة  اأنَّ  يدعي  املعرت�ض  اأن  اإل  فيهما؛  متفقة  للحكم  املقت�ضية  اجلامعة  العلة  كانت  متى 

املوجبة للحكم لي�ضت هي التي اتفق فيها الأ�ضل والفرع كما يدعي امل�ضتدل، واإنا هي 

  .
(6(

اأحد الوجوه التي افرتقا فيها«

 وكثرياًً مـا يت�ضـح فـي امل�ضاألـة عنـد املخالـف اأركـان القيـا�ض ول�ضـيما الأ�ضـل املقيـ�ض 

نقـل حكـم  اأنَّـه  ذلـك  عليـه، ومـن  ُيَن�ضَّ  مل  اإذا  ب�ضـوابط  مـالك  ابـن  يتاأولـه  وقـد  عليـه، 

ل  وتاأوَّ د«،  باملوؤكِّ وال�ضتغناء  د  املوؤكَّ م�ضاألة »حذف  فـي   
(7(

و�ضـيبويه اخلليـل  عـن  اجلـواز 

)1) تنظر بع�ض م�ضائله يف: �رضح الت�ضهيل 17/1)، )/17، 60، 9)1، 169، 0))، )))، 77)، )0)، 9))، 9))، )/78، )6)، 98)، 

)7)، ))). و�رضح الكافية ال�ضافية 78)، 1)9، 8))1.

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل 71/1)، )/)6).

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل )/78.

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل )/171، )0).

))) ينظر: �رضح الت�ضهيل )/9)).

)6) اعرتا�ض النحويني للدليل العقلي 08).

)7) ينظر: الكتاب )/60.



((9

عليـه؛  مقي�ضـًا  فجعلـه  بالنَّعـت«  وال�ضـتغناء  املنعـوت  »حـذف  علـى  بالقيـا�ض  دليلهمـا 

، ثم ذكر �ضابط الأ�ضالة: 
(1(

فقال: »والأ�ضل فيه حذف املنعوت واإبقاء نعته قائمًا مقامه«

، وكان 
(((

»واإنا جعلُت حذف املنعوت اأ�ضاًل لكرثته، وكونه جممعًا على �ضحة ا�ضتعماله«

القيا�ض  على  بالعرتا�ض  الراأي  على  العرتا�ض  اإىل  هنا  والفرع  الأ�ضل  بيان  من  يهدف 

بالفرق.

ال�ضبيهني عن الأ�ضوليني �ضبيلني للفرق ي�ضلكهما املعرت�ض لإبطال  الدكتور  وقد نقل 

ال�ضتدلل بالقيا�ض: 

»الأول: اأن ُيبدي علَّة يف املقي�ض عليه غري التي علق عليها امل�ضتدل احلكم فيجعلها علة 

احلكم، ويثبت عدم وجودها يف املقي�ض، فيبطل القيا�ض لعدم ا�ضرتاك الأ�ضل والفرع يف 

علة احلكم.

 .
(((

الثاين: اأن يبدي مانعًا يف املقي�ض – اخُت�ض به دون املقي�ض عليه –ل يثبت معه احلكم«

واملتاأمل يف هذين الطريقني يجد الأول منهما يتجه اإىل الأ�ضل وثانيهما يتجه اإىل الفرع.

هذين  اإىل  ُي�ضاف  اأن  ميكن  ثالثًا  وجهًا  لحظت  مالك  ابن  اعرتا�ضات  يف  وبالبحث 

الوجهني؛ وهو: »نفي احلكم يف الأ�ضل«، ويت�ضح ذلك يف اعرتا�ضه على ابن خروف 

عندما جعل امل�ضتثنى منت�ضبًا مبا قبل »اإل« على �ضبيل ال�ضتقالل، وذكر اأ�ضله الذي قا�ض 

موقع  وقعت  اإذا  »غري«  انت�ضاب  الراأي  هذا  اإىل  خروف  ابن  دعا  »والذي  فقال:  عليه؛ 

»اإل« املنت�ضب ما بعدها نحو: »َقاُموا َغرْيَ َزْيٍد«، فن�ضبوها على ال�ضتثناء بال وا�ضطة، قال: 

، ثم ردَّ 
(((

فلو كان املن�ضوب على ال�ضتثناء مفتقراً اإىل وا�ضطة مل تن�ضب »غري« بال وا�ضطة«

)1) �رضح الت�ضهيل )/98).

))) �رضح الت�ضهيل )/98).

))) اعرتا�ض النحويني للدليل العقلي 11).

))) �رضح الت�ضهيل )/77).



((0

هذا القيا�ض باأنَّ حكم النت�ضاب على ال�ضتثناء مل يكن يف الأ�ضل حتى ُيحمل عليه؛ اإنا 

انت�ضبت »غري« على احلالية ل على ال�ضتثناء.

على  العطف  يف  اجلارِّ  اإعادة  اأوجبوا  عندما  اجلمهور  على  اعرت�ض  حني  منه  واأظهر 

ال�ضمري املجرور باحلرف؛ نحو قوله تعاىل: {                   }]ف�ضـلت: مـن الآية 11[، 

اأ�ضاًل »ل  التنوين املجعول  باأنَّ  به بني حرف اجلر والتنوين. فرده ابن مالك  ودليلهم ال�ضَّ

، فالعطف اإذن غري وارد يف الأ�ضل.
(1(

يعطف عليه بوجه«

وبالعودة اإىل ما ُنقل من �ضبل العرتا�ض على القيا�ض بالفرق جند لها �ضواهد عدة من 

ا ورد على �ضبيل اإبداء علة يف الأ�ضل -لي�ضت يف الفرع- اقت�ضت  تراث ابن مالك، فممَّ

احلكم غري تلك التي ذكرها القائ�ض م�ضاألة:

- العامل االأوىل بالعمل يف التَّنازع:

َزيـداً«؛ فكــال  ْبــُت  َ ََبنـي و�رضَ اإلـى معمـول واحـد نحــو: »�رضَ يتجــه عامـالن  قــد 

للثـاين،  ومفعـول  لـالأول  فاعـل  فهــو  املعنـى،  جهـة  مـن  »زيـد«  اإلـى  موجــه  الفعلــني 

اأمــا مـن جهـة اللفـظ فيعمـل فيـه واحــد منهمـا، وهنـا يختـلف النَّحويـون، فمـع �ضـبه 

منهمــا  الأولــى  ترجيــح  فــي  اختلفـوا  الفعلــني  اأي  اإعمـال  جــواز  علـى   
(((

الإجمـاع

منهمـا  »الأقـرب«  اأنَّ  علـى  يتفقــون  مـالك-  ابـن  -ومعهــم   
(((

فالب�رضيــون بالعمــل؛ 

ل  الأقـرب  بالعمـل  »والأحـق  مـالك:  ابـن  قـال  بالعمـل،  الأولـى  هـو  املعمـول  اإلـى 

)1) �رضح الت�ضهيل )/)7).

))) خالف يف ذلك الفراء، وله يف امل�ضاألة تف�ضيل يخالف فيه الإجماع، وهو يف ال�ضاهد املذكور يوجب اإعمال الأول 

لأن املعمول يتنازعه رفع على الفاعلية ون�ضب على املفعولية. ينظر: التب�رضة والتذكرة 9/1)1، و�رضح املف�ضل 1/)0)، 

و�رضح اجلمل )/86.

))) ومنهم: �ضيبويه يف الكتاب 1/)7، واملربد يف املقت�ضب )/)11، وال�ضيمري يف التب�رضة والتذكرة 8/1)1، والزخم�رضي يف 

املف�ضل 8)، وقال: »وهو الوجه املختار الذي ورد به التنزيل... واإليه ذهب اأ�ضحابنا الب�رضيون«.



((1

 الذين يرجحـون اإعمـال »الأ�ضـبق«، 
(((

، فخالـف فـي ذلـك جمهـور الكوفيني
(1(

الأ�ضـبق«

وقـد نقلـت م�ضنَّفات النَّحويني اأدلتهم من ال�ضماع والقيا�ض، وال�ضاهد هنا اعرتا�ض ابن 

ابق موافق ملا اأُجمع  مالك على اأحد الأدلة القيا�ضية التي اعتمدوها؛ وهو »اأنَّ اإعمال ال�ضَّ

ابق منهما ُمْغٍن عن جواب الثَّاين، فليكن  عليه يف اجتماع الق�شم وال�رشط، فاإنَّ جواب ال�شَّ

 .
(((

ابق من املتنازعني مغنيًا عن عمل الثاين« عمل ال�ضَّ

ويف هذا ال�شتدلل حمل لـ»تنازع العاملني« على »اجتماع ال�رشط والق�شم« املجمع 

فيه على مراعاة الأ�ضبق؛ لكنَّ ابن مالك اعرت�ض هذا ال�ضتدلل بـ»بيان الفرق بني الأ�ضل 

التي  تلك  غري  منهما،  الأ�ضبق  اإعمال  اقت�ضت  الأ�ضل  يف  اأخرى  علة  فذكر  والفرع«، 

علق عليها الكوفيون حكمهم؛ فقال عن اجتماع ال�رشط والق�شم »املقي�ض عليه«: »كان 

املتاأخر  اأنَّ  اإل  لقربه من حمل اجلواب؛  ر منهما  املتاأخِّ ُي�ضتغنى بجواب  اأن  الدليل  مقت�ضى 

، مبعنى اأنَّه ي�ضبح زائداً، 
(((

داً لل�رشط غري مق�شود لنف�شه« منهما اإذا كان هو الق�شم كان موؤكِّ

ل يتاأثر الكالم بحذفه، ول اعتداد به، نحو قولك: »اإن َقاَم َزْيٌد واهلل َيُقْم َعْمٌرو«، فال معنى 

اأغنى جعل  ا وجب هذا العتبار  اأن يكون له جواب منطوق، قال ابن مالك: »فلمَّ اإذن 

ط نحو قولك: »واهلل اإن َيُقْم َزيٌد  ر ال�رشَّ ، واإن تاأخَّ
(((

اجلواب لالأول فيما اإذا تاأخر الق�ضم«

لَيَقُوَمنَّ َعْمٌرو« فاجلواب للمتقدم؛ والعلَّة كما ذكر ابن مالك: »لُي�ضلك يف اجتماعهما 

)1) �رضح الت�ضهيل )/)16. ويف �ضياغته لهذه القاعدة يقول الدماميني يف تعليق الفرائد )/)): »وما اأح�ضن تعبري امل�ضنف 

بـ»الأقرب« و»الأ�ضبق« لكونه -مع اإفادته احلكم- م�ضعراً ب�ضبهة كل من اأهل البلدين؛ ول�ضموله ملا اإذا كان التنازع 

بني اأكرث من عاملني«.

))) ينظر: اجلمل 111، والإن�ضاف 1/)8، والرد على النحاة 101، والتبيني )))، و�رضح املف�ضل 06/1). وامل�ضاعد 1/)))، 

وفيه يقول ابن عقيل بعد اأن نقل ت�ضكيك النَّحا�ض يف ن�ضبة الراأي اإىل الكوفيني: »ون�ضو�ض النَّحويني مت�ضافرة على 

نقل هذا املذهب عن الكوفيني«.

))) �رضح الت�ضهيل )/169. وقد نقل ابن ع�ضفور يف �رضح اجلمل )/80 هذا ال�ضتدلل لكنه مل يوفق يف العرتا�ض عليه.

))) �رضح الت�ضهيل )/170. وللر�ضي يف �رضح الكافية )/71) وجه اآخر من العرتا�ض بالفرق غري ما ذكره ابن مالك.

))) �رضح الت�ضهيل )/170.



(((

.
(1(

�ضبيل واحدة«

اآخر، وهذا  لي�ض لأنَّه الأ�ضبق بل ل�ضبب  ل  اإعمال الأوَّ العلة من  اأنَّ   فات�ضح من ذلك 

ُي�شقط القيا�ض يف امل�شاألة؛ لذا قال يف ختامها: »فقد ُعلم بهذا الفرق بني اجتماع ال�رشط 

.
(((

والق�ضم وبني تنازع العاملني و�ضح ما اخرتناه واحلمد هلل تعاىل«

ا اعرتا�ض ابن مالك على القيا�ض بالفرق وفق الطريقة الثانية وهي: »اأن يبدي مانعًا  اأمَّ

يف املقي�ض اخُت�ض به دون املقي�ض عليه ل يثبت معه احلكم«، ف�ضاهده من باب ال�ضتغال 

يف م�ضاألة:

- ن�صب امل�صغول عنه بعد »اإذا« املفاجاأة:

ْبُتُه« اأو»َزْيداً َمَرْرُت  َ يرى النَّحويون اإنَّ لأ�ضلوب ال�ضتغال �ضوراً منها قولك: »َزْيداً �رضَ

ِبِه«، وفيهما ا�ضتغل الفعل ب�ضمري ا�ضم متقدم، وانت�ضب هذا ال�ضم بفعل حمذوف وجوبًا 

َْبُت«، ويف الثاين  ه الفعل املذكور؛ ففي الأول انت�ضب ال�ضم بـ»�رضَ - ُيف�رضِّ
(((

-على الأ�ضح

َرين قبله.  بـ»َجاَوْزُت« ُمقدَّ

اأنَّ هناك بع�ض املوا�ضع التي ميتنع فيها ن�ضب ال�ضم امل�ضغول عنه، وقد ذكر ابن  غري 

عنه  امل�ضغول  بالفعل  ابق  ال�ضَّ ال�ضم  ن�ضب  موانع  »ومن  قوله:  ذلك  ومن  بع�ضها؛  مالك 

ُبُه َعْمٌرو«، ول يجوز يف »زيد«  ِ َذا َزْيٌد َي�رضْ وقوعه بعد »اإذا« املفاجاأة، نحو: »َخَرْجُت َفاإِ

.
(((

فع« وما وقع موقعه اإل الرَّ

)1) �رضح الت�ضهيل )/170.

))) �رضح الت�ضهيل )/171. تنظر امل�ضاألة مف�ضلة يف: الإن�ضاف 1/)8، والتبيني )))، و�رضح املف�ضل 1/)0)، و�رضح الر�ضي 

181/1، وهذه املراجع مل تتطرق اإىل هذا ال�ضتدلل القيا�ضي؛ بل ورد يف: �رضح اجلمل )/80، �رضح الر�ضي )/71)،وتذكرة 

النحاة 8)).

))) يف امل�ضاألة خالف بني الب�رضيني والكوفيني يف نا�ضب ال�ضم امل�ضغول عنه. ينظر: الإن�ضاف 1/)8.

))) �رضح الت�ضهيل )/9)1.



(((

ُه   الذي ُف�رضِّ َن�ضُّ
(((

 وعلى راأ�ضهم �ضيبويه
(1(

وهو بهذا الراأي يخالف جمهور النَّحويني

، وذكر ابن مالك اأنَّ فيه قيا�ضًا؛ قال: »وقد اأحلقها 
(((

فع والنَّ�ضب على اإجازة الوجهني الرَّ

ا« قيا�ضًا، فاأجاز ن�ضب ال�ضم الذي يليها بفعل م�ضمر يف�رضه امل�ضغول بعده  �ضيبويه بـ»اأمَّ

 .
(((

ُبُه َعْمٌرو«« ِ ا َزْيداً َفَي�رضْ ُبُه َعْمٌرو«، كما يقال: »اأمَّ ِ نحو: »َخَرْجُت َفاإَِذا َزْيداً َي�رضْ

ا« واملقي�ض »اإذا«، وذلك  ثم اعرت�ض على هذا القيا�ض ببيان الفرق بني املقي�ض عليه »اأمَّ

»اإذا«  ُتلحق  اأن  ينبغي  »ول  فقال:  احلكم؛  اإثبات  من  متنع  املقي�ض  يف  علِّة  ة  ثمَّ اأنَّ  ببيان 

ا« واإن مل يليهـا فعـل فقـد يليهـا معمـول الفعـل املفرغ كثرياًً كقوله تعاىل:  ا«؛ لأنَّ »اأمَّ بـ»اأمَّ

} ]ال�ضحى: 9، 10[، وقد يليها معمول مقدر                   }

: {     } ]ف�ضلت: من الآية 17[، 
(((

بعده مف�رض م�ضغول كقراءة بع�ض ال�ضلف

ومل يل »اإذا« فعل ظاهر ول معمول فعل، اإنا يليها اأبداً يف النَّرث والنَّظم مبتداأ وخرب منطوق 

بهما، اأو مبتداأ حمذوف اخلرب؛ فمن اأولها غري ذلك فقد خالف كالم العرب فال يلتفت اإليه 

 .
(6(

ولو كان �ضيبويه«

ا�ضتعمال  ثبوت احلكم، وهو خمالفة  ما مينع من  »اإذا«  املقي�ض  اأنَّ يف  ابن مالك  فذكر 

التي  اجلملة  لكانت  بعدها  املذكور  ال�ضم  ن�ضب  اآخر: »ولو  قال يف مو�ضع  اإذ  العرب؛ 

)1) قال يف �رضح الكافية )/616: »وقد غفل عن هذا كثري من النحاة؛ فاأجازوا الن�ضب يف نحو: »َخَرْجُت فاإذا زيٌد ي�رضبه 

عمٌرو««.

))) قال �ضيبويه يف الكتاب 1/)9: »فاإِن قلت: »لقيُت زيداً واأَماَّ عمرٌو فقد مررُت به« و»لقيُت زيداً واإذا عبُد اهلل َي�رضبُه 

ا« و»اإذا« ُيقَطُع بهما الكالُم، وهما من  مَّ
عمرٌو« فالرفُع، اإّل يف قول من قال: »زيداً راأيتُه« و»زيداً مررُت به«؛ لأن »اأَ

حروف البتداء، َي�رضفاِن الكالَم اإىل البتداء، اإّل اأن َيْدُخَل عليهما ما ين�ضب، ول ُيْحَمل بواحٍد منهما اآِخٌر على اأول 

كما ُيْحَمل بـ»ُثّم« و»الفاء«؛ األ ترى اأنّهم قروؤوا: {                         } وقبله ن�ضٌب؛ وذلك لأنها َت�رِضُف الكالَم اإىل 

البتداِء اإّل اأن ُيوَقع بعَدها فعٌل نحو: »اأّما زيداً ف�رضبُت««.

))) ينظر: التذييل والتكميل 6/)0)، وتو�ضيح املقا�ضد )/99)، وتعليق الفرائد )/)61.

))) �رضح الت�ضهيل )/9)1.

))) وهي قراءة: ابن اأبي اإ�ضحاق، وعي�ضى الثقفي. ينظر: خمت�رض يف �ضواذ القراآن ))1.

)6) �رضح الت�ضهيل )/9)1.



(((

بخالف  فهو  »اأما«  عليه  املقي�ض  اأما   ،
(1(

العرب« ل�ضتعمال  خمالف  وذلك  فعلية  وليتها 

ذلك.

وقد اعرت�ض املتاأخرون على احلكم املطلق عند ابن مالك، وحاولوا اجلمع بني ن�ضو�ض 

.
(((

النَّحويني؛ فخل�ضوا اإىل اأنَّ يف امل�ضاألة اأقواًل ل قوًل واحداً، اأحدها ما ذكره ابن مالك

:
(((

املحور الثاين: العرتا�ض باملعار�ضة

، »تقت�ضي خالف 
(((

[ بعلة مبتداأة« ]امل�ضتدلُّ ُيَعاَر�َض  اأن  عرفه الأنباري بقوله: »وهو 

. وثمة خالف حول قبول هذا الوجه من العرتا�ض؛ وذلك لأنَّه 
(((

مقت�ضى علة امل�ضتدل«

ر ملن�ضب ال�ضتدلل فيقيم الدليل،  ينبغي على املعرت�ض اأن مينع دليل امل�ضتدل، ل اأن يت�ضدَّ

.
(6(

قال ال�ضيوطي: »والأكرثون على قبولها لأنها دفعت العلة«

يتجـه  اأن  الأوىل:  �ضـورتني؛  مـالك  ابـن  عنـد  العـرتا�ض  مـن  الوجـه  هـذا  وياأخـذ 

العرتا�ض اإىل العلة مبا�رضة فُتعرت�ض بقيا�ض يقت�ضي خمالفتها، ومن �ضواهد هذه ال�ضورة يف 

م�ضاألة:

- اإعراب ا�صم »ال« املثنَّى:

ذكر ابن مالك اأنَّ ا�ضم »ل« النَّافية للجن�ض املفرد ُيبنى على ما كان ين�ضب به مطلقًا، 

)1) �رضح الكافية ال�ضافية )/)61.

التذييل والتكميل 6/)0)، والرت�ضاف )/)16)، وتو�ضيح املقا�ضد )/)61، واملغني )/8))،  ))) تنظر امل�ضاألة مف�ضلة يف: 

وتعليق الفرائد )/99)، والت�رضيح )/)7)، وحا�ضية الد�ضوقي 78/1).

))) تنظر بع�ض م�ضائله يف: �رضح الت�ضهيل 7/1)، )))، )0)، 09)، )))، )/6)، 7)، 88)، 9))، 90)، )/0)، )8، )18، 8))، 

.(9( ،((0

))) الإغراب )6، والزيادة يف القرتاح ))).

))) في�ض ن�رض الإن�رضاح )/1)10.

)6) القرتاح ))).



(((

 
(((

، قال ابن مالك: »وخالف املربد
(((

 وعلى راأ�ضهم �ضيبويه
(1(

هذا هو راأي جمهور النَّحويني

، واحلقُّ اأنَّ املربد 
(((

�ضيبويه يف ا�ضم »ل« املثنى، نحو: »ل َرُجَلنْيِ ِفيَها«، فزعم اأنَّه معرب«

يرى ذلك اأي�ضًاً يف جمع املذكر ال�ضامل؛ ولهذا قال اأبو حيان منتقداً تعبري ابن مالك: »ويف 

عبارة امل�ضنِّف ق�ضور؛ لأنَّه ق�رض هذا احلكم على املثنى، واخلالف يف اجلمع الذي على حدِّ 

.
(((

التثنية كاخلالف يف التثنية«

ما  بالواو والنون ل تكون مع  املثناة واملجموعة  الأ�ضماء  راأيه: »لأنَّ  املربد معلاًل  قال 

مبنزلة  قبله  ما  مع  املو�ضول  امل�ضاف ول  يوجد  مل  يوجد ذلك كما  مل  ا�ضمًا واحداً،  قبلها 

، وف�رض ذلك ابن مالك بقوله: »اإنَّه بزيادة الياء والنون اأ�ضبه املطول امل�ضتحق 
(6(

ا�ضم واحد«

 .
(7(

للن�ضب، نحو: »ل َخرْياً ِمْن َزْيٍد ُهَنا««

فقا�ض املثنى واملجموع على ال�ضم املطول ال�ضبيه بامل�ضاف الذي ل يركب مع »ل« 

فيكت�ضب بالرتكيب البناء، اإنا يعرب كما يعرب امل�ضاف.

هذا ما فهمه ابن مالك من علة املربد، وما اجته اإليه العرتا�ض باملعار�ضة؛ فقال عن هذه 

« بـ»يا َرُجاَلِن«، اأقوى من �ضبهه بـ»ل َخرْياً ِمْن  احلجة اإنها »معار�ضة باأن �ضبه »ل َرُجَلنْيِ

 .
(8(

وِّ بني »ل َرُجلنِي« و»ل َرُجَل«« َزْيٍد«، وقد �ضوى بني »يا َرَجالِن« و»يا َرُجُل« فلُي�ضَ

فعار�ض علة ال�ضبه عند املربد التي اأقام عليها راأيه بعلة مبتداأة؛ وهي اأنَّ ال�ضبه بني »ل 

)1) فهو راأي ابن ال�رضاج يف الأ�ضول 1/)8)، وابن جني يف �رض �ضناعة الإعراب )/)16، وابن برهان يف �رضح اللمع 91/1، 

وابن يعي�ض يف �رضح املف�ضل )/)10، وابن ع�ضفور يف �رضح اجلمل )/09).

))) ينظر: الكتاب )/)8).

))) ينظر: املقت�ضب )/66).

))) �رضح الت�ضهيل )/7).

))) التذييل والتكميل )/))).

)6) املقت�ضب )/66).

)7) �رضح الت�ضهيل )/7).

)8) �رضح الت�ضهيل )/7).



((6

رجلني« واملنادى املفرد املبني على الألف نحو: »يا رجالن« اأقوى، فاحلمل عليه اأوىل، 

برهان  ابن  ذلك  عربَّ عن  كما  مالك،  ابن  قبل  له  الب�رضيني  معار�ضة  املعار�ضة هي  وهذه 

.
(1(

بقوله: »وناق�ضه اأ�ضحابنا بقول العرب يف النِّداء: »يا َرُجُل« و»يا َرُجالِن««

د   ولأنَّ معار�ضة القيا�ض بقيا�ض تتطلب مزيداً من التَّقوية للرتجيح فاإنَّ ابن مالك قد اأكَّ

ى بني املثنى واملفرد يف النَّداء باأنهما مبنيان على ما يرفعان به، فت�ضويته لهما  اأنَّ املربد �ضوَّ

بعد »ل« وارد، وقد تزيَّد بع�ض النَّحويني -ومنهم ابن مالك- يف ذكر بع�ض العلل التي مل 

 .
(((

تثبت ن�ضبتها اإىل املربد، واأ�ضهبوا يف ردها والعرتا�ض عليها

ال�ضورة الثانية من �ضور العرتا�ض باملعار�ضة عند ابن مالك: اأن يتجه العرتا�ض اإىل 

احلكم العام يف امل�ضاألة؛ فُينت�رض خلالفه بالقيا�ض لتكون معار�ضة للعلَّة باللتزام، ومنه:

- عامل اجلر يف: »ها اهلِل« ونحوه:

�ض عنها؛  من املتفق عليه اأنَّ للق�ضم حروفًا تعمل اجلرَّ بنف�ضها، لكنَّها قد حُتذف ورمبا ُعوِّ

الو�ضل نحو: »فاأهلِل  اأو بقطع همزة   ،» لأَْفَعَلنَّ »اآهلِل  املمدودة نحو:  ال�ضتفهام  ا بهمزة  اإمَّ

«. وهنا يختلف النَّحويون يف عامل اجلر؛ هل  «، اأو بها التنبيه نحو: »ها اهلِل لأَْفَعَلنَّ لأَْفَعَلنَّ

هو حرف الق�ضم املحذوف، اأم هذه الأحرف بنف�ضها؟.

، وقد 
(((

 قال ابن مالك: »ولي�ض اجلر يف التعوي�ض بالعو�ض خالفًا لالأخف�ض ومن وافقه«

بنيَّ يف ال�رضح راأي الأخف�ض: »ومذهب الأخف�ض اأنَّ اجلر يف »ها اهلِل« ونحوه: بالعو�ض 

يف  الأخف�َض  ووافق  »الأو�ضط«  كتابه  يف  ذلك  ذكر  باحلرف،  ل  املحذوف  احلرف  من 

؛ فالأخف�ض يرى اأنَّ »ها« عملت بنف�ضها اجلرَّ يف لفظ اجلاللة ل »الواو« 
(((

هذا جماعٌة«

)1) �رضح اللمع 91/1.

والتذييل   ،187/( الر�ضي  و�رضح   ،(09/( اجلمل  و�رضح   ،10(/( املف�ضل  و�رضح   ،91/1 اللمع  �رضح  يف:  امل�ضاألة  تنظر   (((

والتكميل )/)))، واملغني )/71، وتعليق الفرائد )/100، والهمع )/199. 

))) �رضح الت�ضهيل )/)19.

))) �رضح الت�ضهيل )/00).



((7

.
(((

رين ، وبع�ض املتاأخِّ
(((

 و�رضَّح به ابن ع�ضفور
(((

. وهو ما ُيفهم من ن�ض املربد
(1(

املحذوفة

وذكر ابن مالك قيا�ضهم يف امل�ضاألة بقوله: »وانُت�رض لهذا باأنَّه �ضبيه بتعوي�ض »الواو« من 

»الباء«، و»التاء« من »الواو«، ول خالف يف كون اجلر بعد »الواو« و»التاء« بهما، فكذا 

روا   قد قرَّ
(6(

، فاإنَّ النَّحويني
(((

ينبغي اأن يكون اجلر يف »اآ«، و»ها« بهما ل باملعو�ض عنه«

اأنَّ اأ�ضل حروف الق�ضم »الباء«؛ لأنَّ معناها الإل�ضاق فاأ�ضافت معنى الق�ضم اإىل املق�ضم به 

اأو م�ضمر، و»الواو« بدل منها، لتقارب  واأل�ضقته به، فدخلت على كل مق�ضم به ظاهر 

الأ�ضل،  درجة  عن  لتحط  امل�ضمر  دون  الظاهر  على  فدخلت  بينهما،  واملعنى  املخرج 

، فدخلت 
(7(

و»التاء« بدل من »الواو« لأنها تكون بدًل منها يف كثري من موا�ضع العربية

اأنَّ »الواو«  على لفظ اجلاللة من املظهرات دون �ضواه لتحط عن درجة اأ�ضلها. ومعلوم 

و»التاء« عاملة للجر بنف�ضها، وهذا القيا�ض هنا؛ فلتعمل »ها« و»اآ« اجلر بنف�ضها قيا�ضًا.

وهنا يعرت�ض ابن مالك باملعار�ضة من دون اأن يتجه اإىل قيا�ض الأخف�ض فيجعل »اجلر 

باحلرف املحذوف، واإن كان ل يلفظ به، كما كان النَّ�ضب بعد »الفاء« و»الواو« و»حتى« 

فهذا   ،
(8(

احلذف« لزمة  كانت  واإن  املحذوفة،  بـ»اأن«  اجلحود  و»لم«  اجلارة  و»كي« 

قيا�ض معار�ض للحكم العام غري متجه اإىل علة املُعرت�ض عليه. 

وقد اعرت�ضه ال�ضبَّان بقوله: »وقيا�ض »ها« التَّنبيه و»همزة« ال�ضتفهام على »فاء« ال�ضببية 

)1) ذكر ذلك �ضيبويه يف الكتاب )/99) عندما عنون للباب فقال: »هذا باب ما يكون من قبل املحلوف به عو�ضًا من 

اللفظ بالواو«.

))) ينظر: املقت�ضب )/1)).

))) ينظر: �رضح اجلمل 6/1))، واملقرب )6).

))) منهم: ابن اأبي الربيع يف الب�ضيط )/))9، وال�ضبان يف حا�ضيته على �رضح الأ�ضموين )/771.

))) �رضح الت�ضهيل )/00). وينظر: �رضح الكافية ال�ضافية )/866.

)6) ينظر: التب�رضة والتذكرة 1/)))، و�رضح املف�ضل )/)))، و�رضح اجلمل 1/))).

)7) منه »جتاه«و»تراث« وهما فعال من »الوجه« ومن »الوراثة« قال ابن يعي�ض يف �رضح املف�ضل )/))): »وهو كثري يكاد 

يكون قيا�ضًا لكرثته«.

)8) �رضح الت�ضهيل )/00).



((8

الفارق؛ لأنَّ  قيا�ض مع  بـ»اأن« م�ضمرة-  بل  النَّ�ضب بهما  املعية -حيث مل يكن  و»واو« 

»الفاء« و»الواو« لي�ضتا يف احلقيقة عو�ضني عن »اأن«، بدليل اإ�ضمارها بعدهما بخالف 

بيان  على  مالك  ابن  قيا�ض  اعرتا�ض  يف  ال�ضبان  فا�ضتند   .
(1(

فافهم« والهمزة  التنبيه  »ها« 

الفرق بني املقي�ض واملقي�ض عليه.

ي راأي  وجتدر الإ�ضارة اإىل اأنَّ هذه امل�ضاألة قد �ضهدت ا�ضطرابًا لدى ابن مالك؛ فهو يقوِّ

.
(((

افية الأخف�ض ومن وافقه للعلة املذكورة يف �رضح الكافية ال�ضَّ

:
(((

املحور الثالث: العرتا�ض بف�ضاد العتبار

 ،
(((

يعرفه الأنباري بقوله: »اأن ُي�ضتدل بالقيا�ض على م�ضاألة يف مقابل النَّ�ض عن العرب«

؛ لأنَّ القيا�ض اأ�ضعف من النَّ�ض. لأنَّه اإذا تعار�ض الدليل والنَّ�ض ف�ضد افرتا�ض الدليل دلياًلً

العرب يف  تعددت عن  النُّ�ضو�ض -اإن  ُتدفع  اأن  املقبول  اأنَّه من غري  مالك  ابن  ويرى 

حكم ما- بقيا�ض ل �ضماع عليه؛ ولذا حكم بجواز تقدمي »التَّمييز على عامله املت�رضف« 

واهد التي و�ضفها باأنها كالم  يف نحو: »َطاَب َزْيٌد َنْف�ضًا« ا�ضتناداً على عدٍد كبري من ال�ضَّ

 الذي منع تقدميه وبنيَّ قيا�ضه؛ فقال: 
(((

ف�ضيح منقول نقاًل �ضحيحًا، واعرت�ض على �ضيبويه

»وانُت�رضِ ل�ضيبويه باأنَّ مميز هذا النوع فاعل يف الأ�ضل، وقد اأُوهن بجعله كبع�ض الف�ضاًلت؛ 

. وقد َردَّ هذا الحتجاج بوجوه 
(6(

م لزداد وهنه وهنًا، فمنع ذلك لأنَّه اإجحاف« فلو ُقدِّ

)1) حا�ضية ال�ضبان )/771.

))) ينظر: �رضح الكافية ال�ضافية )/866. وتنظر امل�ضاألة يف: الرت�ضاف )/1768، واجلنى الداين ))، وامل�ضاعد )/08)، والهمع 

)/))) وحا�ضية ال�ضبان )/771.

))) تنظر بع�ض م�ضائله يف: �رضح الت�ضهيل 10/1)، )/169، 6))، 0))، )/)18، 1)). و�رضح الكافية ال�ضافية 1081.

))) الإغراب )). وينظر: القرتاح ))).

))) ينظر: الكتاب 1/)0)، والنت�ضار ل�ضيبويه على املربد )8.

)6) �رضح الت�ضهيل )/90).



((9

.
(1(

رها بقوله: »اإنَّه َدفُع رواياٍت براأٍي ل دليل عليه فال ُيلتفت اإليه« �ضدَّ

اك القيا�ض اإىل  ويحذو ابن مالك يف هذا حذو ابن جني الذي قال: »واأعلم اأنَّك اإذا اأدَّ

�ضيء ما، ثم �ضمعَت العرب قد نطقت فيه ب�ضيء اآخر على قيا�ض غريه؛ فدع ما كنت عليه 

.
(((

اإىل ما هم عليه«

�ضماه  مبا  اأو  بال�ضماع،  القيا�ض  على  مالك  ابن  فيها  اعرت�ض  التي  امل�ضائل  اأبرز  ومن 

الأ�ضوليون: »ف�ضاد العتبار«:

- تقدمي احلال على �صاحبها املجرور بحرف اجلر:

 الذين منعوا جواز تقدمي احلال على �ضاحبها 
(((

اعرت�ض ابن مالك على اأكرث النَّحويني

؛ 
(((

ًة«، وهو راأي من�ضوب اإىل الب�رضيني املجرور بحرف اجلر، نحو: »َمَرْرُت بِهْنٍد َجاِل�ضَ

؛ 
(((

ًة بِهْنٍد«، و�ضاقوا لذلك عدداً من الأدلة العقليَّة الذين يخطئون من يقول: »َمَرْرُت َجاِل�ضَ

منها: 

ى  اأوًل:  اأنَّ تعلـق العامـل بالـحال َتاٍل لتعلُّقـه ب�ضاحبه؛ وبناء عليه فاإنَّ الأ�ضل اأنَّه اإن تعدَّ

ى بها اإىل احلـال، ومنـع ذلك اأمران؛ اأحدهما:  اإلـى ال�ضاحـب بوا�ضـطة اأن يتعدَّ

اأنَّ  التـبا�ض احلال بالبـدل، ثانيهما:  اأنَّ قولـك: »َمَرْرُت بهنٍد جالـ�ضٍة« موؤدٍّ اإىل 

من  التاأخري عو�ضًا  فالتزموا  �ضيئني،  اإىل  بحـرف واحد  ى  يتعـدَّ ل  فعـاًل واحـداً 

ذلك كله.

)1) �رضح الت�ضهيل )/90).

))) اخل�ضائ�ض 1/))1.

))) فهو راأي: �ضيبويه يف الكتاب )/))1، واملربد يف املقت�ضب )/171، وابن ال�رضاج يف الأ�ضول 1/)1)، وال�ضيمري يف 

التب�رضة والتذكرة 97/1)، وابن ال�ضجري يف الأمايل )/)1، وال�ضلوبني يف التوطئة )1)، وغريهم. 

))) ن�ضبه اإليهم: اأبو حيان يف الرت�ضاف )/79)1، وابن عقيل يف امل�ضاعد )/1) وقال: »ونقل ابن الأنباري التفاق على 

اأنَّ ذلك خطاأ«.

))) ينظر: الأ�ضول 1/)1)، والأمايل ال�ضجرية )/)1، و�رضح الت�ضهيل )/6))، والت�رضيح )/))6.



((0

منع  على  املجمع  بالإ�ضافة  املجرور  حال  على  باحلرف  املجرور  حال  ثانيًاً:  حملوا 

تقدميه.

ثالثًا:  اأنَّ حال املجرور �ضبيٌه بحاٍل َعِمَل فيه حرف جر م�ضمن معنى ال�ضتقرار نحو: 

ار ُمتَِّكئًا«، وكما اأنَّ هذا ل يتقدم على �ضاحبه فكذا �ضبيهه: »َمَرْرُت  »َزيٌد يف الدَّ

ًة«. بِهْنٍد َجاِل�ضَ

ب ابن مالك بعد نقل تلك الأدلَّة العقليَّة بقوله: »وهذه �ُضبه وتخيُّالت ل ت�ضتميل   وَعقَّ

ًة«، واإنا  اإل نف�ض من ل تثبُّت له؛ بل ال�ضحيح جواز التَّقدمي يف نحو: »َمَرْرُت بِهْنٍد َجاِل�ضَ

ثم �رضع يف �رضد عدد كبري من   .
(1(

املنع« دليل  �ضماعًا، ول�ضعف  لثبوته  باجلواز  حكمت 

املخالفني  امل�ضاألة؛ لأنَّ  واهد يف هذه  ال�ضَّ قال عنها: »واإنا كرثت  قراآنية و�ضعرية  �ضواهد 

.
(((

كثريون«

ولأنَّ   ،](8 الآية  من  }]�ضـباأ:  فذكر منها: قوله تعاىل: {       

اأي كما بينا يف الف�ضل  للة على الرَّ هذا الدليل –الذي اختلفت فيه الآراء- غري �رضيح الدَّ

 ]من الطويل[:
(((

عر، كقول طليحة الأ�ضدي  ذكر عدداً من �ضواهد ال�ضِّ
(((

ال�ضابق

ــَوٌة  ــصْ ــ� وِن ـــْوَ  ـــصِ اأُ� اأَْذَواٌد  ـــُك  تَ ـــــاإِْن  ــاِلَف ــبَ ــِل ِح ــْت ــَق ـــْرغـــاً ِب َفــَلــْن يـَــْذَهـــبـُــوا ِف

م احلال »فرغًا« اأي: هدراً على �ضاحبها املجرور بحرف اجلر »قتل«؛ واملعنى:  فقد قدَّ

 ]من الطويل[:
(((

اعر فلن يذهبوا بدم ِحَبال هدراً. ومنه قول ال�ضَّ

ــَد بـَـْيــِنــُكــْم ــْع ــُم بَ ــُك ــْن ــــّراً َع ــْيــُت ُط ــلَّ ــِديتَــ�ــصَ ــْن ـــُم ِع ـــُك ـــاأَنَّ ــى َك ــتَّ ـــُم َح ـــَراُك ـــِذْك ِب

)1) �رضح الت�ضهيل )/6)).

))) �رضح العمدة 9/1)).

))) ينظر: �ض )7.

))) ينظر: تهذيب اللغة 116/8، واإ�ضالح املنطق 19، و�رضح ابن الناظم 6))، واملقا�ضد النحوية )/69).

))) مل اأقف على قائله. ينظر: �رضح ابن الناظم 6))، واأو�ضح امل�ضالك )/1))،، واملقا�ضد النحوية )/)7).



((1

 ]من الطويل[:
(1(

 اأراد: »ت�ضليت عنكم طّراً« اأي: جميعًا. ومنه قول كثري عزة

ــاِديــاً  ــاَن �ــصَ ــَم ــْي ـــاَن بَـــْرُد املَـــاِء َه ــْن َك ــِئ ــُبلَ ــْي ــِب ــَح ـــ ــــا لَ ــــَه اإلـــــــيَّ َحــِبــْيــبـــــاً اإنَّ

قدم احلال »هيمان �ضاديًا« على �ضاحبها �ضمري املتكلم املجرور بـ»اإىل«.

وذكر غريها من ال�ضواهد ال�ضماعيَّة التي اعرت�ض بها على قيا�ضات النحويني يف هذه 

امل�ضاألة، وقال يف ختامها: »والذي ذهبت اإليه من اجلواز هو مذهب اأبي علي وابن كي�ضان 

.
(((

وابن برهان«

�ضاحبه  على  احلال[  ]اأي  »وتقدميه  الت�ضهيل:  منت  يف  قال  مالك  ابن  اأنَّ  اإىل  وي�ضار 

ح  ، ويف هذا تباين مع ما ذكره يف ال�رضَّ
(((

املجرور بحرف �ضعيف على الأ�ضح ل ممتنع«

ويف غريه.

الآراء  بع�ض  على  يعرت�ض  قد  مالك  ابن  اأنَّ  اإىل  الوجه  هذا  ختام  يف  الإ�ضارة  وجتدر 

ماع بذلك مفقود، وما من �ضك يف اأنَّ هذه احلجة  النَّحوية منبهًا يف اعرتا�ضه على اأنَّ ال�ضَّ

يف العرتا�ض ترد عر�ضًا مع غريها من اأوجه العرتا�ض، اإذ ل تقوم م�ضاألة امتناع ال�ضماع 

منفردة وجهًا يف رد بع�ض الأحكام لأمرين؛ اأولهما: اأنَّ وظيفة القيا�ض حمل غري املنقول، 

فالأ�ضل فيه عدم ال�ضماع. والثاين: اأنَّ ابن مالك نف�ضه قد ن�ض يف مو�ضع كثرية على جواز 

بع�ض الأحكام قيا�ضًا واإن مل يرد بها ال�ضماع، ومن ذلك: قوله عن تقدم اخلرب وتو�ضيطه 

، كما مل مينع جميء اخلرب جملة طلبية 
(((

اإنَّ »القيا�ض جوازه واإن مل ي�ضمع« اإن كان جملة: 

 ،(71/( النحوية  واملقا�ضد   ،((6 الناظم  ابن  و�ضــرح   ،(((/1 اللغــة  مقاييــ�ض  وينظــر:   .((( ديوانــه  ملحــق  فــي   (1(

واخلزانة )/07).

))) �رضح العمدة 9/1)). وتنظر امل�ضاألة يف: �رضح الكافية ال�ضافية )/))7. وتنظر امل�ضاألة يف: الرت�ضاف )/79)1، وتو�ضيح 

املقا�ضد )/)70، واأو�ضح امل�ضالك )/0))، و�ضفاء العليل )/8))، والت�رضيح )/))6، والهمع )/6).

))) �رضح الت�ضهيل )/))).

))) �رضح الت�ضهيل 1/))).



(((

، ويرى اأنَّ تقدمي ال�ضمري على مف�رض موؤخر لفظًا ورتبة 
(1(

»بالقيا�ض ولو كان غري م�ضموع«

، وذكر اأنَّ توكيد النَّكرة 
(((

اإذا كان على �رضيطة التف�ضري جائز »قيا�ضًا ولو مل يثبت به �ضماع«

. وعن اقرتان خرب »كاد« بـ»اأن« قال: 
(((

اإن اأفاد »حقيٌق باجلواز واإن مل ت�ضتعمله العرب«

.
(((

»ول مينع عدم وقوعه يف القراآن مقرونًا باأن من ا�ضتعماله قيا�ضًا ولو مل يرد به �ضماع«

ماع وحدها؛ بل لوجه اآخر مينع من  ولذلك فاإنَّ العرتا�ض هنا لي�ض بحجة امتناع ال�ضَّ

 » القيا�ض يردفها، كقوله: »واأجاز بع�ض النَّحويني زيادة »كان« اآخراً قيا�ضًا على اإلغاء »ظنَّ

يادة على خالف الأ�ضل، فال ت�ضتباح  اآخراً، وال�ضحيح منع ذلك لعدم ا�ضتعماله، ولأنَّ الزِّ

.
(((

يف غري موا�ضعها املعتادة«

:
(6(

ومن تلك امل�ضائل

- وقوع »اأّي« نكرة مو�صوفة:

 يف احلكم بجواز وقوع »اأّي« نكرة 
(8(

 ومن وافقه
(7(

اعرت�ض ابن مالك على الأخف�ض

«: »ول تقع نكرة  ابن مالك عن »اأيِّ قال  َكِرمٍي«،  باأيٍّ  مو�ضوفة، نحو قولك: »َمَرْرُت 

، واإنا اأقام الأخف�ض 
(10(

ماع بذلك مفقود« ، وبحجة اأنَّ »ال�ضَّ
(9(

مو�ضوفة خالفًا لالأخف�ض«

راأيه على »القيا�ض على »َما« و»َمْن« يف قول العرب: »َرِغْبُت ِفيَما َخرٍي مِمَّا ِعْنَدك«، و]من 

)1) �رضح الت�ضهيل 10/1).

))) �رضح الت�ضهيل )/170.

))) �رضح الت�ضهيل )/96).

))) �ضواهد التو�ضيح 100.

))) �رضح الت�ضهيل 61/1).

)6) ينظر بع�ض امل�ضائل يف: �رضح الت�ضهيل 1/)1)، )/8)، )/8)).

)7) ينظر راأيه يف: �رضح الت�ضهيل 1/)1)، )))، و�رضح الر�ضي )/))1، والتذييل والتكميل )/))1، واملغني 1/))).

)8) قال الدماميني يف تعليق الفرائد )/66): »اإن هذا هو ما جزم به ابن احلاجب«.

)9) �رضح الت�ضهيل 0/1)).

)10) �رضح الت�ضهيل 1/)1).



(((

:
(1(

الكامل[

نـَــا  ُ ـــْن َغـــرْيِ ــى َم ــَل ــًا َع ــ�ــصْ ــا َف ــنَ ــى ِب ــَف ــَك ـــا[َف ــــ ـــانَ اإيَّ ــــٍد  ــــمَّ ُمَ ـــيِّ  ـــِب ـــنَّ ال ]ُحبُّ 

.
(((

والقيا�ض يف مثل هذا �ضعيف«

فاأ�ضار يف اعرتا�ضه اإىل اأن ال�ضماع بذلك مفقود؛ »اإذ امل�ضموع اأنها عند و�ضفها تكون 

، ومل يكتف بهذه العلة؛ بل اأردف باأنَّ »الِقيا�ض يف مثل هذا �ضعيف«، ورمبا كان 
(((

معرفة«

وجه �ضعفه يف احلمل على هذين ال�ضاهدين اأنَّ العرب ل ت�ضتعمل »من« و»ما« نكرتني 

«، وهذا ما يوؤكده  مو�ضوفتني اإل اإذا وقعتا يف موقع يخت�ض بالنَّكرة كوقوعهما بعد »ربَّ

.
(((

ا�ضتدللت ابن مالك الذي رمبا ذهب يف هذا مذهب الك�ضائي

يادة؛ قال اأبو حيان:  والتوجيه يف هذين النَّ�ضني اأنَّ »َمْن« و»َما« فيهما يُحمالن على الزِّ

اهد ُيروى  اأنَّ ال�ضَّ ، هذا ف�ضاًلً عن 
(((

ما ِزيدت »ما« بني حرف اجلر واملجرور« »وكثرياًً 

، فال حجة فيه. 
(6(

فع فتكون »َمْن« حينئٍذ معرفة مبعنى »الذي« بالرَّ

وعليه فاإننا ُنالحظ اأنَّ اإ�ضارته بامتناع ال�ضماع قد جاءت مع وجه من اأوجه اعرتا�ض 

القيا�ض؛ وهو »منع العلَّة يف الأ�ضل«.

)1) اختلف يف ن�ضبته، فقيل: لكعب بن مالك، وقيل: لعبد اهلل بن رواحة، وقيل: حل�ضان بن ثابت، ر�ضي اهلل عنهم. وهو 

يف ديوان كعب 1))، وديوان ح�ضان 1/)1). وينظر: الكتاب )/)10، و�رضح املف�ضل )/)1)، واملقا�ضد النحوية 98/1)، 

والدرر 1/)0). 

))) �رضح الت�ضهيل )/))).

))) حا�ضية الد�ضوقي 16/1).

))) ينظر راأيه يف: تو�ضيح املقا�ضد 0/1))، والهمع 16/1)، واخلزانة 6/)11.

))) التذييل والتكميل )/))1.

)6) ينظر: الكتاب )/107، والأزهية 101.



(((

:
(((

املحور الرابع: العرتا�ض بالنَّق�ض

، فال يطرد 
(((

وهو »وجود العلة ول حكم، على مذهب من ل يرى تخ�ضي�ض العلة«

رد الذي هو �رشط  وجود احلكم مع وجود العلة؛ »ومعنى ذلك اأنَّ النَّق�ض هو تخلف الطَّ

.
(((

من �رشوط العلة«

وتقييد الأنباري هذا التعريف بقوله: »على مذهب من ل يرى تخ�ضي�ض العلة« دليل 

يف  الختالف  عن  ناجت  فيه  والختالف  فيه،  خمَتَلٌف  العرتا�ض  من  الوجه  هذا  اأنَّ  على 

 ،
(((

راد العلة؛ لذا قال يف ملع الأدلة: »الأكرثون على اأنَّ الطرد �رشط يف العلة« ا�شرتاط اطَّ

فيدور معها احلكم وجوداً وعدمًا.

رد يف العلة؛ فل بد من اأن  والذي يعنينا هنا اأنَّ ابن مالك مع اجلمهور يف ا�شرتاط الطَّ

املطردة  العلل غري  يتبعها احلكم يف كل مو�ضع، والدليل على ذلك اعرتا�ضه على بع�ض 

ي�ضمى »العرتا�ض  ما  تطرد؛ وهو  الآراء لأنَّ عللها ل  بع�ض  اأحكامها، ورد  اختار  واإن 

بالنَّق�ض«.

ولالعرتا�ض بالنق�ض عند ابن مالك �ضورتان:

الأوىل: نق�ض علة احلكم مع القول به، ول�ضيما يف الأحكام املجمع عليها؛ ومنه:

»االآَن«: بناء  علة  	•

- اختالفًا كبرياً يف علة 
(((

اختلف النَّحويون -مع �ضبه الإجماع على اأنَّها ظرفها مبني

)1) تنظر بع�ض م�ضائله يف: �رضح الت�ضهيل 1/))1، )/19)، )/80)، و�رضح الكافية ال�ضافية )77، 999، )110.

))) الإغراب 60. وينظر: القرتاح ))).

))) الأ�ضول لتمام ح�ضان 178.

))) ملع الأدلة )11.

))) ذكر ابن مالك يف �رضح الت�ضهيل )/0)) اأنَّ هناك راأيًا �ضعيفًا يقول باإعرابه. وذكر ال�ضيوطي يف الهمع )/186 اأنه معرب 

»لأنه مل يثبت لبنائه علة معتربة«، ووافقه ال�ضبان يف حا�ضيته على �رضح الأ�ضموين )/7)6. 



(((

بنائها، قال الزخم�رضي عن على بنائها: »وقد وقعت يف اأول اأحوالها بالألف والالم؛ وهي 

ل اأحواله  ، ويف�رضِّ ذلك ابن مالك قبل اأن يعرت�ضه فيقول: »لأنَّ حق ال�ضم يف اأوَّ
(1(

علة بنائها«

ُجُل«،  الرَّ َفاأَْكَرَمني  ِبَرُجٍل  التَّجرد منهما، ثم يعر�ض تعريفه فيلحقانه؛ كقولك: »َمَرْرُت 

.
(((

فلما وقع »الآن« يف اأول اأحواله بالألف والالم خالف الأ�ضماء واأ�ضبه احلروف«

، وقد اعرت�ض ابن مالك هذه 
(((

، وهو راأي ابن ال�رضاج
(((

وهذا الراأي من�ضوب اإىل املربد

اء الغفري«، و»الالت« ونحوهما،  العلة بنق�ضها فقال: »ولو كان هذا �ضبب بنائه لُبني »اجلمَّ

؛ ففي »اجلماء الغفري« و»الالت« وجدت العلة 
(((

مما وقع يف اأول اأحواله بالألف والالم«

ل اأحوالها بالألف والالم، غري اأنَّ النَّحويني ل يقولون فيها  املذكورة، وهي وقوعها يف اأوَّ

بالبناء؛ بل هي معربة، فالعلَّة اإذن منتق�ضة مردودة.

نه معنى الإ�ضارة وقال: »فاإنَّ معنى قولك  وي�ضار اإىل اأنَّ ابن مالك جعل علَّة البناء ت�ضمُّ

، وعلة ابن مالك هذه مردودة بالنق�ض اأي�ضًاً؛ فقد قال 
(6(

اأفعل الآن: اأفعل يف هذا الوقت«

. وهذا ما جعل اأبا 
(7(

نة معنى الإ�ضارة« الر�ضي: »وفيه نظر؛ اإذ جميع الأعالم هكذا مت�ضمِّ

 .
(8(

خم�رضي« حيان يرد راأي ابن مالك بقوله: »وهو مردود مبا رد به هو على الزَّ

اأي املخالف ورده من خالل نق�ض علته التي قام عليها، وهذا  ال�ضورة الثانية: اإبطال الرَّ

يف امل�ضائل اخلالفية كثري عند النحويني؛ منها:

)1) املف�ضل 09).

))) �رضح الت�ضهيل )/19).

))) ن�ضبه اإليه: ابن ال�رضاج يف الأ�ضول )/7)1، الأنباري يف الإن�ضاف )/))).

))) ينظر: الأ�ضول )/7)1.

))) �رضح الت�ضهيل )/19).

)6) �رضح الت�ضهيل )/19).

)7) �رضح الكافية )/08).

)8) ينظر: الهمع )/)18. وتنظر امل�ضاألة مف�ضلة يف: الإن�ضاف )/0))، و�رضح املف�ضل )/1)1، و�رضح الر�ضي )/08)، وتعليق 

الفرائد )/186، والهمع )/)18.



((6

- تقدمي التمييز على عامله املت�رضف: 

ُيجمع النَّحويون على منع تقدمي التمييز على عامله اإن كان فعاًل غري مت�رضف، نحو: 

َزْيٌد َعَرقًا« فاخلالف كبري يف  بََّب  ا اإن كان فعاًل مت�رضِّفًا نحو: »َت�ضَ اأمَّ »ِنْعَم َرُجاًل َزْيٌد«، 

 تقدميه، واعرت�ضه ابن مالك بقوله: »مذهب �ضيبويه منع التقدمي 
(1(

ذلك؛ فقد منع �ضيبويه

اأُوهن بزوال رفعه واإحلاقه بالف�ضاًلت، فال يزاد  اأنَّه يف الأ�ضل فاعل، وقد  اإىل  اأي�ضًاً نظراً 

بََّب َزْيٌد َعَرقًا« فاإنَّ املت�ضبب هو »الَعَرُق«،  ؛ فاإنَّك اإن قلت: »َت�ضَ
(((

وهنًا بتقدميه على الفعل«

ا كان هو الفاعل يف املعنى مل يجز تقدميه كما لو كان فاعاًل لفظًا. فلمَّ

، واإن اختلفوا يف 
(((

وهذا الذي راآه �ضيبويه هو راأي جمهور الب�رضيني وبع�ض الكوفيني

الحتجاج لراأيهم، اأما ابن مالك فهو تابع يف راأيه؛ فقد اأ�ضار اإىل موافقته الك�ضائي واملازين 

، ولهم يف ذلك اأدلة من ال�ضماع والقيا�ض.
(((

واملربد

»ولو  قوله:  منها  بوجوه  ال�ضابق  �ضيبويه  احتجاج  اإىل  مالك  ابن  اعرتا�ض  توجه  وقد 

كانت الفاعلية الأ�ضلية موجبة للتاأخري مانعة من التقدم لعمل مبقت�ضى ذلك؛ نحو: »اأَْذَهْبُت 

َزْيٌد«، ول خالف  اأ�ضله: »َذَهَب  اأَْذَهْبُت«؛ لأنَّ  اأن يقال: »َزْيداً  َزْيداً«. فكان ل يجوز 

 ،
(((

اَق َزْيٌد« وما اأ�ضبهه« ْدراً �ضَ يف اأنَّ ذلك جائز، فكذلك ينبغي اأن ُيحكم بجواز: »�ضَ

فاأ�ضار ابن مالك اإىل اأن علة »الفاعلية الأ�ضلية« قد وجدت يف »اأَْذَهْبُت َزْيداً«، لكنَّ احلكم 

)1) ينظر: الكتاب 1/)0)، وفيه �ضمى التمييز: »مفعوًل«. 

ابن  اأبو علي والزجاج، ذكر ذلك  اإليه  ما ذهب  بل هو  �ضيبويه ذلك �رضاحة؛  يذكر  مل  ال�ضافية )/)77.  الكافية  ))) �رضح 

ع�ضفور يف �رضح اجلمل )/7))، وهو ما جعل ابن مالك يبتعد عن ن�ضبة هذه العلة اإىل �ضيبويه؛ فقال يف �رضح الت�ضهيل 

َ ل�ضيبويه بـ...« وذكر العلة ال�ضابقة؛ فالراأي ل�ضيبويه والعلة لأ�ضحابه. )/90) بعد اأن ذكر راأيه: »واْنُت�رضِ

))) منهم: الفراء يف معاين القراآن 79/1، وابن ال�رضاج يف الأ�ضول )/9))، وابن يعي�ض يف �رضح املف�ضل )/))، وابن ع�ضفور 

يف �رضح اجلمل )/8)). وينظر: الإن�ضاف )/8)8.

))) ذكر ابن مالك ذلك يف: �رضح الت�ضهيل )/89)، و�رضح الكافية ال�ضافية )/776، و�رضح العمدة 76/1). وتنظر اآراوؤهم يف: 

املقت�ضب )/6)، والنت�ضار 86، واخل�ضائ�ض )/)8)، و�رضح الر�ضي )/108. 

))) �رضح الكافية ال�ضافية )/777. وينظر: �رضح الت�ضهيل )/90).
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-وهو »منع التقدمي«- غائب، مما يدل على اأنَّ هذه العلة منتق�ضة ل ُيبنى عليها احلكم.

وُيذكر هنا اأنَّ من املتاأخرين من يرى اأنَّ ابن مالك �ضاحب راأي متفرد ومتو�ضط بني 

:
(1(

النَّحويي؛ ذكر ذلك املكودي يف �رضح قول ابن مالك يف الألفيَّة

ــاً ــق ــَل ــْط ْم ُم ـــــدِّ ــِز َق ـــ ــي ــِي ــْم ــتَّ ــــُل ال ــــاِم �ُصِبَقاَوَع ــــْزراً  نَ يــِف  ِ ــ�ــرضْ ــتَّ ال ُذو  ــُل  ــْع ــِف وال

قال: »والظاهر اأنَّ قوله: »َنْزراً �ُضِبَقا« اأنَّ له مذهبًا ثالثًا؛ وهو جواز تقدميه بقلَّة، ومل يقل 

.
(((

به اأحد«

:
(((

املحور اخلام�ض: العرتا�ض بف�ضاد الو�ضع

اأن  اأي:  ؛ 
(((

املقت�ضى« دَّ  الِعلَّة �ضِ [ على  ]امل�ضَتِدلُّ ُيَعلَِّق  اأن  بقوله: »هو  الأنباري  فه  عرَّ

يكون الدليل غري منا�ضب لإقامة احلكم عليه؛ واأن ي�ضلح ل�ضد احلكم اأو نقي�ضه فال يقت�ضي 

.
(((

احلكم املراد تاأكيده

ا�ضم  الوجه من العرتا�ض ما جنده يف م�ضاألة: وقوع  ال�ضواهد على هذا  اأو�ضح  ومن 

اِر َزْيٌد«، وجاء معهما  يح�ضـن ال�ضـكوت عليـه مـع ظـرف اأو جار وجمرور، نحو: »يف الدَّ

على  رفعه  فاحلكم هو جواز  َقاِئٌم«؛  َزْيٌد  اِر  الدَّ نحـو: »يف  للحاليَّة واخلربيَّة،  ي�ضلـح  مـا 

اِر َزْيٌد َقاِئٌم ِفيَهـا«  ر حـرف اجلـر نحـو: »فـي الدَّ ا اإن ُكرِّ اخلـربيَّة ون�ضـبة علـى احلاليَّة، اأمَّ

ل  به  نزل  القراآن  »اأنَّ  مالك:  ابن  ذكر  كما  وعلَّتهم  النَّ�ضب،  يوجبون   
(6(

الكوفيني فـاإنَّ 

)1) الألفية ])6)[.

))) �رضح املكودي )9. وتنظر امل�ضاألة يف: النت�ضار )8، والإن�ضاف )/8)8، و�رضح املف�ضل )/1)، و�رضح اجلمل )/6))، 

و�رضح الر�ضي )/107، والرت�ضاف )/))16.

))) تنظر بع�ض م�ضائله يف: �رضح الت�ضهيل 117/1، 1))، )/9)، 7))، )/80).

))) الإغراب )). وينظر: القرتاح ))).

))) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف 6))، والأ�ضول لتمام ح�ضان 178.

)6) ينظر راأيهم يف: الأ�ضول 06/1)، والإن�ضاف 8/1))، وامل�ضاعد )/))، والهمع )/)).
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اأنَّ  بقوله: »وهذا ل يدل على  ليل  الدَّ . وخالفهم يف ذلك واعرت�ض على هذا 
(1(

فع« بالرَّ

الدليل غري منا�ضب لأن  اأنَّ  ، فبنيَّ 
(((

اأجود منه« النَّ�ضب  اأنَّ  الرفع ل يجوز؛ بل يدل على 

يرتتب عليه حكم الوجوب؛ بل فيه اإ�ضعار باأنَّه اأرجح وخالفه غري ممتنع. 

ومل يذهب ابن مالك باعرتا�ضه الدليل بـ»ف�ضاد الو�ضع« اإىل اأنَّه ُمقت�ٍض خالف احلكم 

وهذا  املراد،  احلكم  يقت�ضي  ل  ليل  الدَّ اأو  العلَّة  اأنَّ  اإىل  بالإ�ضارة  اكتفى  بل  يريده؛  الذي 

، ومن م�ضائل هذا 
(((

ما جرى عليه كثري من اعرتا�ضات النَّحويني لبع�ضهم بف�ضاد الو�ضع

الوجه:

- تقدمي خرب »مازال« عليها:

 يف قوله بجواز تقدمي خرب »مازال« عليها، مع 
(((

ابن كي�ضان ابن مالك على  اعرت�ض 

موافقته الب�رضيني يف اأنَّ »ما« ممَّا له ال�ضدارة يف الكالم؛ لذا فقد توجه العرتا�ض اإىل ابن 

اأ�ضاًل ل يرون  اأي نف�ضه؛ لأنهم   الذين يرون الرَّ
(((

كي�ضان، ومل يتجه اإىل مناق�ضة الكوفيني

دارة لـ»ما«. حق ال�ضَّ

اًل«، مبنزلة »َكاَن  : »َماَزاَل َزْيٌد َفا�ضِ فقال عن قيا�ض ابن كي�ضان للجواز: اإنَّه »نظر اإىل اأنَّ

 .
(6(

اًل« يف املعنى؛ فا�ضتويا يف جواز تقدمي اخلرب« َزْيٌد َفا�ضِ

املعنى، و»»زال« معناه فارق،  اأنَّ »كان« موجبة يف  املعنى قائم على  وت�ضاويهما يف 

)1) �رضح الت�ضهيل )/7)).

))) �رضح الت�ضهيل )/7)).

))) ينظر: اعرتا�ض النحويني للدليل العقلي 198.

))) ينظر راأيه يف: �رضح اللمع1/))، والإن�ضاف 1/))1، والب�ضيط )/)67 وقد ن�ضب اإليه ابن اأبي الربيع القول باأنَّ »ما« هنا 

لي�ضت من حروف ال�ضدارة، خالف ما ذكر ابن مالك. 

))) ينظر راأيهم يف: الإن�ضاف 1/))1، والتبيني )0)، واملغني يف النحو )/)7، والتذييل والتكميل )/176.

)6) �رضح الت�ضهيل 1/1)).
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؛ فا�ضتويا 
(1(

وفارق يف معنى النَّفي، و»ما« للنَّفي، واإذا دخل النَّفي على النَّفي �ضار اإيجابًا«

اًل َماَزاَل َزْيٌد«، كما يقال:  يف معنى الإيجاب، ويف الإيجاب ل ميتنع التقدمي، فيقال: »َفا�ضِ

اًل َكاَن َزْيٌد«. »َفا�ضِ

واعرت�ض ابن مالك على هذا ال�ضتدلل قائاًل: »وهذا الذي اعتربه �ضعيف؛ لأنَّ عرو�ض 

تغيري املعنى ل يغري له احلكم، ولذلك ا�ضت�ضحب لال�ضتفهام يف نحو: »علمت اأزيد ثّم اأم 

. اأي: اأن العربة 
(((

عمرو«، ما كان له من التزام الت�ضدير، مع اأن معنى ال�ضتفهام قد تغري«

يف مراعاة حق التَّ�ضدير يف لفظ »ما« النافية، ل يف معناها احلا�ضل بالرتكيب مع »زال«، 

وا�ضتدل على ذلك باأنَّ همزة ال�ضتفهام مل يتغري حقها يف ال�ضدارة بتغري معناها، فعلة تغري 

املعنى غري منا�ضبة لأن يعلق عليها حكم اجلواز، وهذا من العرتا�ض بـ»ف�ضاد الو�ضع«. 

كل  ونظر  الجتهاد،  على  قائم  العرتا�ضات  هذه  اأمر  اأنَّ  يوؤكد  ما  امل�ضاألة  هذه  ويف 

معرت�ض لأوجه اخللل يف اأدلَّة املخالف؛ فاإنَّ �ضاحب »الإغراب« ابن الأنباري قد اعتمد 

 .
(((

يف هدم هذا ال�ضتدلل العقلي بوجه اآخر هو »القلب« اأو»امل�ضاركة يف الدليل«

هذه اأبرز اأوجه اعرتا�ضات ابن مالك على الأدلَّة العقلية، ولي�ضت كل اأوجه العرتا�ض 

قدميًا  النَّحويون  اأ�ضلها  التي  العرتا�ض  اأوجه  من  يخلو وجه  يكاد  ل  بل  اعتمدها؛  التي 

وحديثًا من اعرتا�ضات ابن مالك، واأذكر منها باإيجاز:

وعدم  امل�ضتدل  علة  على  اخل�ضم  »اعرتا�ض  به  واملراد  العلة«))):  »مبنع  اعرتا�صه  	•
، ويظهر ذلك يف اعرتا�ضه على »اأكرث املتاأخرين« -ومنهم ابن 

(((
اعرتافه بها من الأ�ضا�ض«

)1) التبيني )0).

))) �رضح الت�ضهيل 1/1)).

))) ينظر: الإن�ضاف 9/1)1. وتنظر امل�ضاألة مف�ضلة كذلك يف: �رضح اللمع 1/))، والتبيني )0)، والب�ضيط )/)67، واملغني يف 

النحو )/)7، والتذييل والتكميل )/176، والهمع )/89.

))) وهو من الأوجه التي ذكرها الأنباري يف الإغراب 8)، وال�ضيوطي يف القرتاح )))

))) ينظر: التعليل النحوي يف الدر�ض اللغوي )16.
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»َمَرْرُت  نحو:  يف  ُجِل«  »الرَّ لفظ  جعلهم  يف  بع�ضًا«  بع�ضهم  »يقلد  الذين   -
(1(

ع�ضفور

ُجِل« نعتًا ل عطف بيان، وعلتهم يف ذلك: »اأنَّ عطف البيان ل يكون متبوعه  ِبَذلك الرَّ

، ومعلوم اأنَّ ا�ضم اجلن�ض اجلامد »الرجل« اأقل اخت�ضا�ضًا من متبوعه، وهو 
(((

اأخ�ض منه«

ا�ضم الإ�ضارة. وقد منع ابن مالك هذه العلة؛ فقال: »وهو غري �ضحيح؛ فاإنَّ عطف البيان 

يق�ضد به يف اجلوامد من تكميل املتبوع ما يق�ضد بالنعت يف امل�ضتق وما جرى جمراه، فال 

ميتنع اأن يكون متبوع عطف البيان اأخ�ض منه كما ل ميتنع اأن يكون املنعوت اأخ�ض من 

 .
(((

النعت«

دليل  اأنَّ  املعرت�ض  ُيثبت  »اأن  به  واملراد  الدليل«))):  على  باطل  اأمر  »بلزوم  اعرتا�صه  	•
على  اعرتا�ضه  ذلك يف  ويت�ضح   ،

(((
ي�ضعفه« اأو  ال�ضتدلل  يبطل  ما  عليه  يرتتب  امل�ضتدل 

- الذين حكموا ببناء ال�ضم امل�ضاف اإىل »ياء« 
(6(

بع�ض النَّحويني -على راأ�ضهم اجلرجاين

املتكلم، والعلة يف ذلك »اإ�ضافته اإىل غري املتمكن«، ورد ابن مالك هذا الراأي بثالثة اأمور؛ 

التي ل  الأ�ضماء  اإىل كل  بل  امل�ضمرات،  �ضائر  اإىل  امل�ضاف  بناء  ا�ضتلزامه  »اأحدها:  فقال: 

بناء املثنى  اأنَّ ذلك ي�ضتلزم  الثاين:  ا�ضتلزم باطاًل فهو باطل.  متكن لها، وذلك باطل، وما 

فالوجه   ،
(7(

باطل....« فهو  باطاًل  ي�ضتلزم  وما  باطل،  وبناوؤه  املتكلم،  »ياء«  اإىل  امل�ضاف 

اأي  ا الوجه الثاين فهو اعرتا�ض على الرَّ الأول اعرتا�ض على الدليل ل�ضتلزامه اأمراً باطاًل، اأمَّ

ل�ضتلزامه اأمراً باطاًل اأي�ضًاً.

ويف ختام هذا املبحث اأجد اأّنه من الأهمية اأن اأُفرد احلديث عن اعرتا�ضات ابن مالك 

)1) ينظر: �رضح اجلمل 68/1).

))) �رضح الت�ضهيل )/1)).

))) �رضح الت�ضهيل )/1)). وينظر )/6)).

))) مل يذكره الأنباري ول ال�ضيوطي، اإنا ذكره الدكتور ال�ضبيهني؛ ينظر: اعرتا�ض النحويني للدليل العقلي )1).

))) ينظر: اعرتا�ض النحويني للدليل العقلي 19).

)6) ينظر: املقت�ضد 0/1)).

)7) �رضح الت�ضهيل )/80).
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ا�ضتدللتهم  يف  كثرياًً  النَّحويون  عليها  عول  التي  العامة  والقواعد  الأ�ضول  بع�ض  على 

العقليَّة، والتي ا�ضُطلح على ت�ضميتها »قواعد التوجيه« .

اعرتا�ضات ابن مالك على قواعد التَّوجيه:  F

واملق�ضود بها »تلك ال�ضوابط املنهجيَّة التي و�ضعها النَّحاة ليلتزموا بها عند النَّظر يف 

 ،
(1(

املادة اللغوية -�شماعًا كانت اأم ا�شت�شحابًا اأم قيا�شًا- التي ت�شتعمل ل�شتنباط احلكم«

وهي ل تدور حول الأمور الفرعية وامل�ضائل املفردة؛ بل تتعلق بالأطر العامة للقوانني التي 

يلتزمها النُّحاة.

وهي اأكرث ما تكون يف كتب اخلالف وكتب الأ�ضول النَّحوية، ول ُيعدم وجودها يف 

والتوجيه  والتعليل  ال�ضتدلل  ت�ضبح من �رضورات  قد  لأنَّها  وال�رضوح؛  املطولت  كتب 

حولها  دارت  التي  امل�ضائل  يف  النَّحاة  ذكرها  التي  النَّحوية  الآراء  يف  واملتاأمل  النَّحوي، 

مناق�ضاتهم يدرك اأنَّ اأحكامهم مل تكن ت�ضدر عن موقف �ضخ�ضي، اأو قدرات ذهنية؛ بقدر 

ما كانت ت�ضدر عن تقيدهم بهذه القواعد العامة التي يتفقون فيما بينهم عليها، واإن مل يرد 

ذكرها اإل ملامًا، فلم يجعلوها جماًل للعناية والدرا�ضة، ومل يعنوا بجمعها وت�ضنيفها، واكتفوا 

.
(((

بالإ�ضارة اإليها كلما �ضنحت الفر�ضة لذلك

»الأ�ضول«،  كتابه  يف  القواعد  هذه  عن  احلديث  ح�ضان  متام  الدكتور  ل  ف�ضَّ وقد 

ب�رضي،  هو  ما  منها  اأنَّ  وبني  والأ�ضول،  اخلالف  كتب  من  منها  كبرياً  عدداً  وا�ضتخرج 

ومنها ما هو كويف، ومنها ما اأجمع عليه النَّحويون، واجتهد يف و�ضعها �ضمن تق�ضيمات 

تعتمد على اأ�ضا�ض اأثر تلك القواعد يف الدر�ض النَّحوي، فوجد اأنَّها ميكن اأن تنظم حتت 

)1) الأ�ضول لتمام ح�ضان 189.

))) ينظر: الأ�ضول لتمام ح�ضان 190.
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 .
(1(

ثالثة اأق�ضام كربى: قواعد ا�ضتدللية، وقواعد معنوية، وقواعد بنيوية

وبالنَّظر اإىل موؤلفات ابن مالك جنده قد اعتمد على هذه القواعد اعتماداً كبرياً؛ واأ�ضار 

اإليها يف كثري من موا�ضع ال�ضتدلل والعرتا�ض والتحكيم:

يقا�ض  ل  للقيا�ض  املخالف  »امل�ضموع  قوله:  ال�ضتدلليَّة  التوجيه  قواعد  فمن  	•
، و»اعتبار املطرد اأوىل من اعتبار 

(((
، و»حمل ال�ضيء على ما هو من نوعه اأوىل«

(((
عليه«

، وغريها.
(((

غري املطرد«

، و»تاأثري 
(((

قوله: »عرو�ض تغري املعنى ل يغري له احلكم« املعنويَّة  التوجيه  قواعد  ومن  	•
ملا  اأ�ضل  ملعنى  زيادته  ، »ما 

(6(
فيه« ما ل تخالف  تاأثري  اأ�ضعف من  معناه  لفظه  ما يخالف 

، وغريها.
(7(

زيادته لغري معنى«

احلاجة  من  اأ�ضد  املركب  تخفيف  اإىل  »احلاجة  قوله:  املبنويَّة  التوجيه  قواعد  ومن  	•
وزيادة  الأ�ضل  يت�ضمن  فرع  و»كل   ،

(9(
الزيادة« عدم  و»الأ�ضل   ،

(8(
املفرد« تخفيف  اإىل 

 ،
(1((

، و»ما ل يعمل ل يف�رض عاماًل«
(11(

. و»اأحد جزاأي الكلمة ل يعمل يف الآخر«
(10(

عليه«

وغريها.

)1) ينظر: الأ�ضول لتمام ح�ضان 189-)0).

))) �رضح الت�ضهيل )/100.

))) �رضح الكافية ال�ضافية 1/1)).

))) �رضح الت�ضهيل )/0)).

))) �رضح الت�ضهيل 1/1)).

)6) �رضح الت�ضهيل )/7)).

)7) �رضح الكافية ال�ضافية )/1))1.

)8) �رضح الت�ضهيل 1/))1.

)9) �رضح الت�ضهيل 1/))1.

)10) �رضح الكافية ال�ضافية )/))6.

)11) �رضح الت�ضهيل )/6).

))1) �رضح الكافية ال�ضافية )/617.
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ومدار ا�شتنباط هذه القواعد عند عامة النَّحويني و�شياغتها هو ال�شتقراء والجتهاد، 

وقد كان عليها بع�ض املاآخذ، كما اأنَّها كانت �ضببًا يف زيادة اخلالفات النَّحوية واجلدل بني 

ياغة، و�ضبابية يف الّدللة عند تطبيقاتها خارج  النَّحويني؛ ملا يف بع�ضها من تعميم يف ال�ضِّ

. وهذا ما دعا ابن مالك اإىل العرتا�ض على 
(1(

�ضياقاتها الواردة يف كتب النَّحويني ال�ضابقني

وا�ضتهرت  النحويون  بها  التي �رضح  القواعد  تلك  �ضواء يف ذلك  التَّوجيه؛  قواعد  بع�ض 

مناق�ضاتهم وردودهم. وكان  بها، ولكنهم وظفوها يف  مل ي�رضحوا  التي  تلك  اأم  بن�ضها، 

اعرتا�ضه على �ضورتني: 

خمالفتها  تاأكيد  خالل  من  بالكليَّة،  ونفيها  القاعدة  اأ�صل  على  االعرتا�س  االأوىل:  ال�صورة 

لالأ�ضول النَّحوية من �ضماع وقيا�ض؛ ومن �ضواهدها:

الفرع«: من  اال�صتعمال  بكرثة  اأحقُّ  »االأ�صل  قولهم:  	•

براأ�ضها غري  اأ�ضل  باأنَّ »ال�ضني«   على قولهم 
(((

الب�رضيني ا�ضتدل بها بع�ض  وهي قاعدة 

و»�ضو«  كـ»�ضف«  »�ضوف«  فرع  »ال�ضني«  كانت  »لو  فقالوا:  »�ضوف«؛  عن  مفرعة 

ا اأبعد من الأ�ضل، وهما اأقرب اإليه اإذ احلذف فيهما اأقل،  لكانت اأقل ا�ضتعماًل منها؛ لأنهَّ

، واعرت�ض 
(((

والأ�ضل اأحق بكرثة ال�ضتعمال من الفرع، والفرع الأقرب اأحق من الأبعد«

ابن مالك هذا ال�ضتدلل بقوله: »وهذا تعليل �ضعيف؛ لأنَّ من الفرع ما يفوق الأ�ضل 

ما فرعا »َنِعَم« و»َبِئ�َض«، وهما اأكرث ا�ضتعماًل.  بكرثة ال�ضتعمال كـ»ِنْعَم« و»ِبْئ�َض« فاإنهَّ

ما فرعا املق�ضورين، واملنقو�ضان اأكرث ا�ضتعماًل، واأمثال  وكـ»اأٍخ« و»اأٍب« املنقو�ضني فاإنهَّ

)1) ينظر: اأ�ضول النحو عند ال�ضيوطي بني النظرية والتطبيق )0).

))) يرى الب�رضيون اأنَّ »ال�ضني« لي�ضت فرًعا من »�ضوف«، ولهم اأدلتهم؛ لكني مل اأجد فيما بني يدي من م�ضادر من ا�ضتدل 

بهذه القاعدة قبل ِذْكر ابن مالك لها ون�ضبته اإىل بع�ضهم القول بها، بل وجد يف م�ضنفاتهم ما يناق�ضها؛ ومن ذلك قول 

الأنباري يف الإن�ضاف 1/1)): »قد ي�ضتعمل الفرع واإن مل ي�ضتعمل الأ�ضل«.

))) �رضح الت�ضهيل 6/1).
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.
(1(

ذلك كثرية«

نف�صه«: اإىل  يُ�صاف  ال  »ال�صيء  قولهم:  	•

تكرر اعرتا�ض ابن مالك على هذه القاعدة الب�رضية التي ا�ضتخدمها النَّحويون يف غري 

؛ ومن ذلك اأنَّ بع�ضهم جعل مفهوم الإعراب اأمراً معنوّيًا هو التغيري ولي�ض 
(((

ما مو�ضوع

اإىل الإعراب؛  اإعرابًا مل ُت�ضف  احلركات، فقالوا: »لو كانت احلركات وما جرى جمراها 

، كما كانت علة من علل بع�ض النَّحويني الذين قالوا 
(((

لأنَّ ال�ضيء ل ي�ضاف اإىل نف�ضه«

بحرفيَّة ما حلق »اإيَّا« من �ضمائر جمرورة بالإ�ضافة؛ فقالوا: »اإنَّ »اإيَّا« لو كان م�ضافًا لكانت 

. وقد اعرت�ض ابن مالك على هذه العلة يف 
(((

يء اإىل نف�ضه؛ وهي ممتنعة« اإ�ضافته اإ�ضافة ال�ضَّ

املو�ضعني، واأثبت »اأنَّ اإ�ضافة اأحد ال�ضمني اإىل الآخر مع توافقهما يف املعنى اأو تقاربهما 

.
(((

واقعة يف كالمهم باإجماع«

د«: املوؤكَّ فرع عن  د  »املوؤكِّ قولهم:  	•

 على م�ضاألة اأنَّ الفعل اأ�ضل للم�ضدر، 
(6(

كانت هذه القاعدة العامة من حجج الكوفيني

ْبًا«، ولأنَّ  َب َزْيٌد �رضَ ِ د بامل�ضدر يف نحو: »�رضُ فهم يرون اأنَّه ل خالف يف اأنَّ الفعل ُيوؤكَّ

)1) �رضح الت�ضهيل 6/1).

ال�رضاج يف الأ�ضول 1/))، وابن جني يف اخل�ضائ�ض )/))، وعقد الأنباري  املقت�ضب )/1))، وابن  ))) ذكرها املربد يف 

يف الإن�ضاف )/6)) م�ضاألة عنوانها: »هل جتوز اإ�ضافة ا�ضم اإىل ا�ضم يوافقه يف املعنى؟«، وقد خل�ض منها اإىل موافقة 

الب�رضيني يف اأنَّ ال�ضيء ل ي�ضاف اإىل نف�ضه.

))) �رضح الت�ضهيل 1/)).

))) �رضح الت�ضهيل 6/1)1.

))) �رضح الت�ضهيل 1/)).

)6) نقل الزجاجي يف كتابه الإي�ضاح يف علل النحو 60 دلياًل عن اأبي بكر الأنباري الكويف )ت7))هـ)؛ وهو قوله: »الدليل 

ب زيٌد �رضًبا، وَخَرَج  على اأن امل�ضادر بعد الأفعال واأنها ماأخوذة عنها اأن امل�ضادر تكون توكيًدا لالأفعال، كقولك: �رضُ

ُخروًجا، وَقَعَد ُقُعوًدا، وما اأ�ضبه ذلك، فال خالف يف اأن امل�ضادر هنا توكيد لالأفعال. والتوكيد تابع للموؤكد ثان بعده، 

واملوؤكد �ضابق له، فدل ذلك على اأن امل�ضدر تابع للفعل، ماأخوذ منه، واأن الفعل هو الأ�ضل«، وقد رد الزجاجي هذا 

الحتجاج، كما رده الأنباري يف الإن�ضاف 0/1)).
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د وثان بعده؛ فاإنَّ الفعل اأ�ضل للم�ضدر. قال ابن مالك معرت�ضًا على  د فرع عن املوؤكَّ املوؤكِّ

اأي�ضًاً يف توكيد الفعل بامل�ضدر؛ لأنَّ  القاعدة ومبطاًل راأيهم يف امل�ضاألة: »ول حجة  هذه 

د لزم كون  ال�ضيء قد يوؤكد بنف�ضه، نحو: »َزيٌد َزيٌد َقاَم«؛ فلو دلَّ التَّوكيد على فرعيَّة املوؤكِّ

 .
(1(

ال�ضيء فرع نف�ضه وذلك حمال«

من جهة واحدة«: التَّعريف  من  اأقوى  من جهتني  »التَّعريف  قولهم:  	•

وافق ابن مالك اجلمهور يف اأنَّ اأعرف املعارف هو امل�ضمر؛ لكنه ذهب اإىل اأّن املتكلم 

اأعرفها، ثم املخاطب، ثم العلم، ثم �ضمري الغائب، ثم امل�ضار به، واملنادى، ثم املو�ضول، ثم 

. ويف كل ما ذكر تف�ضيل لي�ض هذا جماله؛ اإنا ال�ضاهد 
(((

املعرف بالأداة، فاملعرف بالإ�ضافة

، ومن حججهم: 
(((

اأنَّه اعرت�ض على الكوفيني الذين جعلوا ا�ضم الإ�ضارة اأعرف من العلم

»اأنَّ تعريف ا�ضم الإ�ضارة ح�ضي وعقلي، وتعريف العلم عقلي ل غري، وتعريف من جهتني 

، وقد 
(((

، وُتن�ضب هذه العلة كذلك اإىل ابن ال�رضَّاج
(((

اأقوى من تعريف من جهة واحدة«

اعرت�ض ابن مالك هذا الراأي ورد هذه العلة؛ فذكر »اأنَّ املعترب يف كون املعرفة معرفة الدللة 

 .
(6(

املانعة من ال�ضياع؛ �ضواء ح�ضل ذلك من جهة واحدة اأو من جهتني«

ال�صورة الثانية: االعرتا�س على تعميم القاعدة واإطاقها، وتاأكيده �رضورة تقييدها ب�ضوابط 

حمددة؛ ومن �ضواهدها:

)1) �رضح الت�ضهيل )/180.

))) قال اأبو حيان يف التذييل والتكميل )/)11: »ول اأعلم اأحًدا ذهب اإىل هذا التف�ضيل يف امل�ضمر؛ فجعل العلم اأعرف من 

�ضمري الغائب اإل هذا الرجل، والذين ذكروا اأن اأعرف املعارف هو امل�ضمر قالوه على الإطالق، ثم يليه العلم«.

))) ن�ضب الأنباري هذا الراأي وعلته اإىل الكوفيني يف الإن�ضاف )/708، ومل يعرت�ض عليه ملوافقته الكوفيني يف امل�ضاألة.

))) �رضح الت�ضهيل 117/1.

1/)9)، و�ضعفها  اللباب  العكربي يف  اإليه  ن�ضبها  فقد  ال�ضتدلل  علة  اأما   ،(0( العربية  اأ�رضار  اإليه يف  من�ضوب  الراأي   (((

بغري ما ذكر ابن مالك. ويف الأ�ضول 1/))1 جند اإ�ضارة اإىل الراأي من دون ت�رضيح به، ومن دون ذكر لهذا ال�ضتدلل 

وقاعدته.

)6) �رضح الت�ضهيل 118/1.
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نظريه«: على  يُحَمل  كما  ه  �صدِّ يُحَمل على  »ال�صيء  قولهم:  	•

، وتعددت مواطن ذكرهم لها واعتمادهم 
(1(

هذا القاعدة م�ضتهرة يف م�ضنَّفات النَّحويني

عليها، ومن �ضواهد ذلك م�ضاألة »اخلالف يف اأداة التعريف »األ««؛ فاإنَّ ابن مالك قد وافق 

 يف اأنَّ اأداة التعريف »األ« كلها معرِّف، والهمزة هنا همزة قطع و�ضلت لكرثة 
(((

اخلليل

 الذي يرى اأنَّ الهمزة زائدة معتدٌّ بها يف الو�ضع؛ فحرف 
(((

ال�ضتعمال. وخالف �ضيبويه

حرف  اأنَّ  يرون  الذين   
(((

املتاأخرين النَّحويني  جمهور  خالف  كما  ثنائي.  عنده  التعريف 

ل اإىل النُّطق بال�ضاكن.  التعريف هي »الالم« وحدها، وزيدت الألف قبلها للتَّو�ضُّ

ثم ذكر حجج الآراء املختلفة، وانت�رض لراأيه املختار، ومن ذلك حجة للجمهور على 

اإذ قال: »واحتج قوم على اخلليل باأن قالوا: ملا كان التنكري مدلوًل عليه بحرف  اخلليل؛ 

لأنَّ  الالم؛  وهو  كذلك  واحد  بحرف  عليه  مدلوًل  التعريف  كان  التنوين،  وهو  واحد 

، وقد ردَّ ابن مالك ال�ضتدلل بهذه 
(((

ه كما يحمل على نظريه« ال�ضيء يُحمل على �ضدِّ

ا؛  القاعدة، ثم و�ضع قيداً ل�ضتعمالها؛ فقال اأوًل عن هذا ال�ضتدلل: »وهذا �ضعيف جدَّ

�ُضُهولة  و�َضُهل  ْعب،  �ضَ فهو  ُعوبة  �ضُ ُعَب  ك�ضَ مطلقًا،  العبارة  يف  يتفقان  قد  ين  ال�ضدَّ لأنَّ 

َجاِئع، وقد  �َضْبَعان، وَجاَع ُجوعًا فهو  َبعًا فهو  �ضِ ِبع  �َضْهل، وقد يختلفان مطلقًا ك�ضَ فهو 

َي ِر�ضًا فهو َرا�ٍض، و�َضِخَط �ُضْخطًا فهو �ضاخط.  يتفقان من وجه ويختلفان من وجه كَر�ضِ

.
(6(

والختالف اأوىل بهما ليكون �ضبيلهما يف املعنى واللفظ واحد«

)1) ممن ذكرها بن�ضها احلريري يف درة الغوا�ض )9، ون�ض على اأنها من اأ�ضول العربية، كما ذكرها الأنباري يف مو�ضعني 

.(76 ،186/1

))) نقل مذهبه �ضيبويه يف كتابه )/))).

))) قال يف الكتاب )/7)1: »وتكون ]اأي الهمزة[ مو�ضولة يف احلرف الذي تعرف به الأ�ضماء«. واختلف نقل ابن مالك 

عن �ضيبويه؛ فقد نقل عنه يف الت�ضهيل الراأي ال�ضابق، ونقل عنه يف �رضح الكافية ال�ضافية 19/1) قوله باأن الالم وحدها 

هي املعرفة.

))) عزاه الزجاجي يف كتابه الالمات 1) اإىل غري اخلليل من الب�رضيني والكوفيني، ولفظ »املتاأخرين« لبن مالك.

))) �رضح الت�ضهيل 6/1)). وينظر: معاين احلروف للرماين )).

)6) �رضح الت�ضهيل 6/1)).
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لي�ضع �ضابطًا  لكنَّه عاد  بالكليَّة؛  القاعدة  اعرتا�ضًا على  اكتفى بذلك لكان هذا   ولو 

ه، وقد  ر حمله على ندِّ ل�شتعمالها فقال: »واإن �ُشلِّم حمل ال�شيء على �شده فُي�شرتط تعذُّ

 .
(1(

اأمكن احلمل عليه، فتعنيَّ اجُلنوح اإليه«

العامل«: بتقدمي  موؤذن  املعمول  »تقدمي  قولهم:  	•

اإليها  ا�ضتندوا  ما  وكثرياًً   ،
(((

ها ن�ضِّ يف  اختلفوا  التي  القاعدة  هذه  النَّحويون  ا�ضتعمل 

ول�ضيما عندما يوجبون تاأخري العامل؛ فيمنعون تقدمي معموله اعتماداً على هذا القاعدة، 

ل لعلة يف املعمول؛ بل حلالة العامل واجب التَّاأخري.

 منع تقدمي املعمول يف نحو: »َزْيداً اأََجُلُه اأَْحَرَز«، ومل 
(((

 ومن �ضواهد ذلك اأنَّ الك�ضائي

ِرٌز«، و�ضبب ذلك -كما ذكر ابن مالك- »اأنَّ ا�ضم الفاعل  اأََجُلُه حُمْ مينعه يف نحو: »َزْيداً 

ل يجب تاأخريه فال ميتنع تقدمي معموله؛ بخالف الفعل فاإن تاأخريه -اإذا وقع خرب مبتداأ- 

.
(((

واجب، فال يجوز تقدمي معموله؛ لأنَّ تقدمي املعمول يوؤذن بتقدمي العامل«

ال�ضورتني  يف  تقدميه  اأجازوا  الذين  النَّحويني  جمهور  وافق  فقد  مالك  ابن  اأّما   

، واعرت�ض على راأي الك�ضائي؛ فقال عن هذه القاعدة: »وهذه �ضبهة �ضهرت 
(((

ال�ضابقتني

على  ُتذكر  األ  تقييدها  من  اأراد  ولعله   ،
(6(

�ضعف« تقيَّد-  مل  اإذا   – وفيها  النَّحويني؛  عند 

اإنَّ  بل  العامل؛  تقدمي  بال�رضورة  يعني  هنا ل  املعمول  تقدمي  فاإنَّ  اإطالقها يف كل مو�ضع، 

اأََجُلُه اأَْحَرَز« له اأهميته؛ »لأنَّ تقدمي معمول العامل العار�ض ومنع  تقدميه يف نحو: »َزْيداً 

)1) �رضح الت�ضهيل 7/1)).

))) قال ابن ال�رضاج يف الأ�ضول )/6)): »اإذا مل يجز اأن يتقدم العامل مل يجز اأن يتقدم املعمول عليه«، والعكربي يف اللباب 

يقع  اإل حيث  يقع  »املعمول ل   :16(  ،68/1 الإن�ضاف  العامل«، ويف  يقع  اإل حيث  املعمول  يقع  يقول: »ل   169/1

العامل«، وعرب عنها الزخم�رضي يف الك�ضاف )/)6) بقوله: »املعمول تابع للعامل فال يقع اإل حيث يقع العامل«. 

))) ينظر راأيه يف: �رضح الر�ضي 1/)))، والتذييل والتكميل )/)))، وتعليق الفرائد )/)7.

))) �رضح الت�ضهيل 1/)0).

))) ينظر: الأ�ضول )/0)).

)6) �رضح الت�ضهيل 1/)0). قال اأبو حيان يف البحر املحيط 7/)7) عنها: »وهذه القاعدة لي�ضت مطردة«.
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تقدمه منبِّه على ما كان له من جواز قبل عرو�ض العار�ض، فاحلكم بجوازه اأوىل من احلكم 

ت للتنبيه على الأ�ضل، ولأجل ذلك  مبنعه، ما مل يكن يف ذلك اإخالل مالزم؛ لأنَّ منعه مفوِّ

جاز اأن يتقدم على »لن«، »ل« و»الالم« الطلبيتني معمولت معمولتهن، نحو: »زيداً لن 

.
(1(

اأ�رضب«، و»عمرا مل اأكرم«، و»العلم لتطلب«، و»اجلاهل ل ت�ضحب««

اأنَّ  اإخالل مالزم« دللة على  مل يكن يف ذلك  قال: »ما  مالك حني  ابن  ا�ضتثناء  ويف 

القاعدة مقبولة ب�ضوابط؛ ولهذا قال يف �رضح الكافية ال�ضافية حني ا�ضتعان بهذه القاعدة: 

 .
(((

»وتقدم املعمول يوؤذن بتقدم العامل غالبًا«

املو�صول«: عامل  عليها  يت�صلَّط  ال  لة  »ال�صِّ قولهم:  	•

حمل  ل  لة  ال�ضِّ جملة  اأنَّ  من  النَّحويون  عليه  اأجمع  ما  اأ�ضا�ض  على  القاعدة  هذه  تقوم 

اأ�ضا�ض عربَّ عنه الر�ضي فيما بعد بقوله:  القاعدة على  ُبنيت هذه  لها من الإعراب، ورمبا 

.
(((

لُة ُجْمَلٌة ل َغري« »وال�ضِّ

ياغة العامة، وذلك حني ا�ضتدل   وابن مالك يعرت�ض على تعميم هذه القاعدة بهذه ال�ضِّ

مو�ضوًل  تعريف، ل  املو�ضولة حرف  »األ«  اأنَّ   يف 
(((

املازين وافق  الذي   
(((

ال�ضلوبني بها 

فاعل،  ا�ضم  �ضلته  مما   ]18 الآية  من  ا�ضمّيًا، يف نحو: {         }]احلديد: 

َن َوْجُهُه«  ْيُت احَل�ضَ ونحو: {           }]الطور:)[ مما �ضلته ا�ضم مفعول، ونحو: »َراأَ

والالم  الألف  اأنَّ  على  الدليل  ال�ضلوبني:  »وقال  مالك:  ابن  قال  م�ضبهة؛  �ضفة  �ضلته  مما 

)1) �رضح الت�ضهيل 1/)0).

))) �رضح الكافية ال�ضافية 99/1).

))) �رضح الر�ضي )/98.

))) ينظر: التوطئة 168، ومل ين�ض ال�ضلوبني على هذه القاعدة؛ لكن راأيه يوحي باأنه يعتمد عليه.

ا ابن برهان يف �رضح اللمع  ))) ن�ضب ابن مالك له هذا الراأي يف �رضح الت�ضهيل 00/1)، والر�ضي يف �رضح الكافية )/)9، اأمَّ

)/87) فقد ن�ضب اإليه القول باأنها مو�ضول حريف، وكذا ن�ضب اإليه اأبو حيان يف التذييل )/61، والدماميني يف تعليق 

الفرائد )/)1)، ون�ضب اإليه الراأيني كليهما الأزهري يف الت�رضيح 1/1)). 
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البناء؛ لأنَّه  الَقاِئُم«، فلو كانت ا�ضمًا لكانت فاعاًل وا�ضتحقت قائم  حرف قولك: »َجاَء 

.
(1(

على هذا التقدير مهمل، لأنَّه �ضلة، وال�ضلة ل يت�ضلط عليها عامل املو�ضول«

 - عن ا�ضتدلل 
(((

وقال ابن مالك -الذي وافق جمهور النَّحويني يف اأنها ا�ضم مو�ضول

ال�ضلوبني بهذه القاعدة يف هذا املو�ضع: »واجلواب عن �ضبهة ال�ضلوبني اأن يقال: مقت�ضى 

الدليل اأن يظهر عمل عامل املو�ضول يف اآخر ال�ضلة؛ لأنَّ ن�ضبتها منه ن�ضبة اأجزاء املركب 

فلما كانت �ضلة  بالعوامل،  تتاأثر  ال�ضلة جملة، واجلمل ل  منه، لكن منع من ذلك كون 

، وال�ضاهد 
(((

الألف والالم يف اللفظ غري جملة جيء بها على مقت�ضى الدليل لعدم املانع«

ال�ضلة،  عليه عامل  يت�ضلط  ما  املو�ضولت  فاإنَّ من  ؛ 
(((

دقيقًا لي�ض  القاعدة  تعميم هذه  اأنَّ 

ويوؤثر فيه بالإعراب كما هو احلال يف هذه ال�ضورة التي جاء فيها املو�ضول يف معنى اجلملة 

لكنَّه يف �ضورة املفرد.

)1) �رضح الت�ضهيل 1/)0).

))) ينظر: �رضح الر�ضي )/)9، و الرت�ضاف )/)101، تو�ضيح املقا�ضد 1/))).

))) �رضح الت�ضهيل 1/)0).

))) ُنقل عن الدماميني يف خزانة الأدب )/61) قوله: »اأطلقوا القول باأنَّ جملة ال�ضلة ل حمل لها من الإعراب، وينبغي اأن 

ي�ضتثنى من ذلك اجلملة التي تقع �ضلة لـ »األ« لأنها واقعة موقع املفرد«. ومعنى هذا الن�ض يف تعليق الفرائد )/16)؛ 

لكنه يف املقابل ل يوافق ابن مالك فيما ذهب اإليه. 
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الباب الثاين:

منهج االعرتا�ض النحوي واأدلته

الف�صل االأول : اأهداف االعرتا�ض النحوي، واأبرز املعرت�ض عليهم.

الف�صل الثانـي: منهج ابن مالك يف اعرتا�صاته النحوية.

الف�صل الثالث: االأ�صول النحوية يف اعرتا�صات ابن مالك.

الف�صل الرابـع: موقف ابن مالك من م�صادر اال�صت�صهاد.
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يجدر بنا بعد اأن �صربنا اأغوار هذين امل�صمارين يف اعرتا�صات ابن مالك، واطلعنا على 

ف منها على  لَنَتَعرَّ بعد ذلك على م�صائل االعرتا�صات  اأن نقف  النحوية؛  ال�صواهد  اأبرز 

منهج ابن مالك يف اعرتا�ض النحويني.

وما من �صلك يف اأن احلديث عن املنهج ذو �صجون، لكننا �صنحاول اأن ُنلملم اأطرافه 

لنقت�رص يف هذا الباب على اأبرز معامله املتمثلة فيما يلي:

اإىل حتقيقها باعرتا�صه، واأبرز من وقعت  ابن مالك  التي �صعى  اأواًل :  معرفة االأهداف 

عليه هذه االعرتا�صات من املذاهب النحوية واأعالم النحاة. 

جهة  من  اعرتا�صه؛  يف  مالك  ابن  ارت�صاه  الذي  امل�صلك  عن  الك�صف  ثانيًا :  حماولة 

طرائقه يف عر�ض االآراء واالأدلة، وم�صلكه يف دفعها وتوهينها. 

ثالثًا :  الوقوف على مدى اأخذه واعتداده باأ�صول النحويني.. 

رابعًا : بيان موقف ابن مالك من م�صادر اال�صت�صهاد املختلفة.

ومن اأجل ذلك كله جاء هذا الباب على اأربعة ف�صول، يت�صمن كل منها بع�ض املباحث 

التي ُت�صهم يف ر�صم �صورة الف�صل واإي�صاح معامله. 



275

الف�صل الأول

اأهداف االعرتا�ض واأبرز املعرت�ض عليهم

- املبحث االأول: اأهداف االعرتا�ض النحوي عند ابن مالك.

واأعالم  النحوية  املذاهب  من  مالك  ابن  عليهم  اعرت�ض  من  - املبحث الثاين:  اأبرز 

النحاة.
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الف�صل الأول: اأهداف العرتا�ض واأبرز املعرت�ض عليهم:

املبحث االأول: اأهداف االعرتا�ض النَّحوي عند ابن مالك:

مل يكن لهذا الكم الهائل من م�صائل االعرتا�ض على النَّحويني ومناهجهم واأدلتهم اأن 

ياأتي من دون اأهدف وا�صحة �صعى ابن مالك اإىل حتقيقها، واإن مل جند ت�رصيحًا بالهدف الذي 

اأراده من هذا النَّقد واالعرتا�ض با�صتثناء بع�ض االإ�صارات؛ اإال اأنَّ تعبرياته ومنهجه املطرد 

�صوف  اأين  بزاعم  ول�صت  اإىل حتقيقها،  مالك  ابن  ي�صعى  كان  وا�صحة  اأهدافًا  باأن  يوحي 

تو�صلت  االعرتا�ض-  مل�صائل  تاأملي  ولكني -ومن خالل  االأهداف؛  تلك  كل  على  اآتي 

اإىل اأهداف جلية وا�صحة تتمثل يف خم�صة اأهداف هي حماور هذا املبحث، ون�صتدل من 

مفهوم ن�ض ابن مالك اأو من �رصيح لفظه على ما ي�صري اإىل اإرادته لها.

املحور االأول: تقومي القواعد النَّحوية وت�صحيحها:

القواعد النحوية هي: »القوانني الثابتة اأو االأحكام الكلية واجلزئية التي يتمثل بها النظام 

. وجرت عادة النَّحويني -بعد 
(1(

الرتكيبي ل�صواهد اللغة، وتكون معياراً يقا�ض عليه الكالم«

اأن يعنونوا لالأبواب النَّحوية- اأن ي�رصعوا يف �رصد عدد من ال�صوابط واالأحكام التي متثل يف 

واب واخلطاأ. جمموعها قوانني الباب التي تكون معياراً لل�صَّ

وما من �صك يف اأنَّ الهدف االأ�صمى من االعرتا�ض - الذي هو �رصب من �رصوب النقد 

البناء- اأن ُي�صهم يف عمليَّة تقومي هذه القواعد، �صواء كان ذلك مبناق�صة القاعدة نف�صها اأم 

واهد، وذلك من خالل اإقامة معايري جديدة  بالتوجه اإىل ثمرتها املتمثلة يف النُّ�صو�ض وال�صَّ

من �صاأنها نق�ض القواعد وتقوميها.

ات�صف  قد  مالك  ابن  اأن  لنا  يت�صح  االعرتا�ض  مل�صائل  ال�صابقة  الدرا�صة  خالل  ومن 

)1) القاعدة النحوية حتليل ونقد 26.
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بخ�صائ�ض و�صمات اأهلته لنقد قواعد النحويني وت�صحيحها؛ وكان من اأبرزها:

جترده وا�صتقالليته عند النظر اإىل قواعد النَّحويني:

من اأهم ما متيز به ابن مالك اأنَّه يعرت�ض ويرجح ويتفرد بح�صب ما ميليه عليه اجتهاده، 

من دون انقياد اإىل تبعية مذهبية اأو غلوٍّ يف عامل بعينه، فقد خالف الب�رصيني يف تقعيدهم، 

وخالف الكوفيني كثرياً، واختط لنف�صه يف التقعيد منهجًا متفرداً، وقد الم�ض ال�صيوطي 

والكوفيني؛  الب�رصيني  طريقي  بني  �صلكها  طريقة  مالك  »البن  قال:  حني  مظاهره  بع�ض 

فاإنَّ مذهب الكوفيني القيا�ض على ال�صاذ، ومذهب الب�رصيني اتباع التاأويالت البعيدة التي 

خالفها الظاهر، وابن مالك يعلم بوقوع ذلك من غري حكم عليه بقيا�ض، وال تاأويل؛ بل 

.
(1(

يقول: اإنه �صاذ، اأو �رصورة...«

كما اأنَّه مزج بني املذاهب النَّحوية يف القاعدة الواحدة بجراأة من دون ميل اأو انحياز، 

اأن  يرى  اأنَّه  ذلك:  ومن  والكوفيني؛  الب�رصيني  اأقوال  فيها  ممزوجة  قواعد  لديه  فظهرت 

اإعراب  يعلل يف  لكنَّه  الب�رصيني؛  راأي  على  االأفعال  فرٌع يف  االأ�صماء  اأ�صٌل يف  االإعراَب 

، يقـول اأبـو حيـان: »اأخـذ امل�صنِّف بقـول الب�رصيني: اإنَّ 
(2(

امل�صـارع بتعليـالت الكوفيني

االإعراب اأ�صٌل يف اال�صم فرٌع يف الفعل، وخالف يف العلة املقت�صية الإعراب الفعل، فبنيَّ 

يف ال�رصح اأنَّ امل�صارع تعر�ض له بعد الرتكيب معاٍن، ككونه ماأموراً به اأو علًة اأو معطوفًا اأو 

، قال ابن ه�صام: »وهذا مركٌب 
(3(

م�صتاأَنفًا. وهذا هو تعليل الكوفيني يف اإعراب امل�صارع«

.
(4(

من مذهِب الب�رصيني والكوفيني معًا«

ومن ا�صتقالليته اأنَّ امل�صهور من القواعد عند النَّحويني ال يعني بال�رصورة اأنه االأ�صوب؛ 

فقد ذكر اأنَّ »للنحويني يف اأ�صماء االإ�صارة مذهبني؛ اأحدهما: اأنَّ لها مرتبتني؛ قريبة وبعيدة 

)1) االقرتاح 440.

)2) ينظر: �رصح الت�صهيل 34/1.

)3) التذييل والتكميل 124/1.

)4) ينظر قوله يف: الهمع 55/1، ومل اأعرث عليه فيما بني يدي من كتبه.
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كاملنادى. والثاين: اأنَّ لها ثالث مراتب؛ قريبة وبعيدة ومتو�صطة، وهذا هو امل�صهور، واإن 

 .
(1(

كان االأول اأوىل بال�صواب...«

َمْن  بع�ض  ي�صف  اأنَّه  القواعد-  تقومي  رغبته يف  يوؤكد  االعرتا�ض -مما  ومن جترده يف 

يعرت�ض عليهم بـ»املقلدين«، يف اإ�صارة اإىل ذمِّ ما هم عليه من اتِّباع الراأي من دون متحي�ض 

اأو تدقيق؛ ومن ذلك قوله: »واملربد وابن ال�رصاج والفار�صي يرون وجوب و�صف املجرور 

. ويف املقابل 
(2(

«، وقلَّدهم يف ذلك اأكرث املتاأخرين مع اأنَّه خالف مذهب �صيبويه« بـ»ُربَّ

النَّحويني  اأكرث  ثم قال: »وهو ما خفي على  الزمان،  ابتداء  تاأتي يف  اأنَّ »من«  ين�ض على 

« اإال الأن الدليل  ، فلم يكن اختياره لراأي �صيبويه يف معنى »ُربَّ
(3(

فمنعوه تقليداً ل�صيبويه«

معه، وقد اأ�صار يف اأكرث من مو�صع اإىل اأنَّه لي�ض بينه وبني النَّحويني -وعلى راأ�صهم �صيبويه- 

، كما اأنَّه اأثنى على الزخم�رصي حني ترك التقليد 
(4(

اإال الدليل واحلجة والربهان من دون تقليد

« فقال يف تف�صري  «؛ وقال: »وقد ُهدي الزخم�رصي اإىل احلق يف معنى »ُربَّ يف معنى »ُربَّ

ا نرى، ومعناه كرثة الروؤية.  {       } ]البقرة: من االآية 144[ قد نرى: ُرمبَّ

وقال »قد« يف {          } ]االأنعــام: مـن االآية 33[ مبعنـى »رمبـا« الـذي يجيء 

.
(5(

لزيادة الفعل وكرثته... وكالمه يف هذا �صديد اأداه اإليه ترك التقليد«

اعتماده على ال�صتقراء يف �صياغة القواعد اأو اعرتا�صها:

 ،
(6(

اال�صتقراء يف اللغة: التفح�ض والتتبع، وهو احلكم على كلي ملالحظته يف اأكرث جزئياته

)1) �رصح الت�صهيل 239/1.

)2) �رصح الت�صهيل 181/3.

)3) �صواهد التو�صيح 130.

)4) ذكر ابن مالك يف �رصح الت�صهيل 140/2 اأنَّ »اإذا« املفاجاأة ال يليها اإال جملة ا�صمية، ثم قال: »فمن اأوالها غري ذلك فقد 

خالف كالم العرب، فال ُيلتفت اإليه ولو كان �صيبويه«.

)5) �رصح الت�صهيل 180/3.

)6) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف 60، ود�صتور العلماء 72، ومعجم مقاليد العلوم 126.
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؛ فـ»اال�صتقراء اإذن لي�ض 
(1(

وقد تقرر عند النَّحويني اأنَّ »القاعدة نتيجة من نتائج اال�صتقراء«

اهرة؛ اأي حتويل  ياغة العلميَّة للظَّ هدفًا؛ بل هو و�صيلة لتحقيق الهدف االأ�صمى، وهو ال�صِّ

.
(2(

الو�صف اإىل معيار«

وال نعدم هذا املعنى عند ابن مالك الذي عمد اإىل عملية اال�صتقراء، و�رصَّح بها يف غري 

حة فيها، واإال  ما مو�صع، فهو ال يقف عند تقرير ال�صابقني للقاعدة؛ بل البد من حتري ال�صِّ

كانت حمط اعرتا�صه، ولذا فاإنه يقول يف م�صاألة اإعمال االأقرب يف م�صاألة تنازع اأكرث من 

عاملني: »ومن اأجاز اإعمال غري الثالث فم�صتنده الراأي؛ اإذ ال �صماع يف ذلك. وقد اأ�صار 

اإىل ذلك اأبو احل�صن بن خروف يف �رصح كتاب �صيبويه. وا�صتقراأت الكالم فوجدت االأمر 

.
(3(

كما اأ�صار اإليه«

ويف ن�ض ابن مالك ما ي�صري اإىل ادعاء اال�صتقراء التام »وهو �صعب وقليل، اإن مل يكن 

، وهذا ما جعل املتاأخرين يتجهون 
(4(

نادر اال�صتخدام يف العلوم، وخا�صة االإن�صانية منها«

ا�صتقرائه  الدماميني: »وُقِدح يف  اإذ يقول  ال�صابق؛  ابن مالك  ا�صتقراء  اإىل االعرتا�ض على 

)5)]من الطويل[:
ب�صماع اإعمال االأول يف قول اأبي االأ�صود

لَُه فا�ْصُكَرْن  ِه  تَ�ْصتَْك�صِ ومل  وي��اأُم��ُر«)))َك�َصاَك  اجَل��ِزي��َل  يُْعِطيَك  لَ��َك  اأٌَخ 

اأن ا�صتقراءه غري  اإذ اأعمل االأول »ك�صاك« يف »اأخ« فرفعه، »قال املرادي: فدل على 

مما  ال�صاهد  هذا  الأنَّ  احلكم؛  على  االعرتا�ض  اإىل  يتجه  ال  اال�صتقراء  يف  والقدح   ،
(7(

تام«

)1) اللغة بني املعيارية والو�صفية 158.

)2) التفكري العلمي يف النحو العربي 76.

)3) �رصح الت�صهيل 177/2.

)4) �صوابط الفكر النحوي 205/2.

)5) يف ديوانه 166، برواية )ك�صاين ومل اأ�صتك�صه فحمدته...ونا�رص). وينظر: درة الغوا�ض 99، واالرت�صاف 2146/4، وُن�صب 

اال�صتقراء فيه اإىل ابن خروف واعرتا�صه مبا �صبق، وتعليق الفرائد 70/5، والت�رصيح 424/2.

)6) تعليق الفرائد 70/5.

)7) الت�رصيح 424/2.
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خالف املطرد، فُيحفظ وال يقا�ض عليه. 

اإذ  ونق�صها؛  النَّحويني  قواعد  بع�ض  على  االعرتا�ض  يف  ُمرَتَكَزه  اال�صتقراء  كان  وقد 

اج وال�صريايف يف قولهما باأنَّ فتحة: »ال َرُجَل« و�صبهه فتحة اإعراب،  اعرت�ض على الزجَّ

حذف  اأنَّ  على  اأطلعنا  قد  اال�صتقراء  »اإنَّ  معرت�صًا:  فقال  للتَّخفيف،  ُحذف  التَّنوين  واأنَّ 

التنوين من االأ�صماء املتمكنة ال يكون اإال ملنع من �رصف، اأو لالإ�صافة، اأو لدخول االألف 

والالم، اأو لكونه يف علم مو�صوف بابن م�صاف اإىل علم، اأو ملالقاة �صاكن، اأو لوقف، اأو 

لبناء، واال�صم امل�صار اإليه لي�ض ممنوعًا من ال�رصف، وال م�صافًا، وال ذا األف والم، وال علمًا 

.
(1(

مو�صوفًا بابن، وال ذا التقاء �صاكنني، وال موقوفًا عليه، فتعني كونه مبنّيًا...«

اأدلة يف اعرتا�صاته وجدله  اأدلة جديدة تكون  الوقوف على  اإىل  ورمبا هداه اال�صتقراء 

النحوي، فقد اعرت�ض على الفراء اإمام الرواية والرجل امل�صهور فيها- كما عرب ابن مالك- 

بلغة من لغات العرب.

العرب  كالم  ا�صتقراء  على  مق�صوراً  يكن  مل  مالك  ابن  عند  اال�صتقراء  اأنَّ  اإىل  وي�صار 

النَّحويون من قواعد؛ بل كان   اأقره  اأو االعرتا�ض على ما  ال�صتخال�ض القواعد اجلديدة، 

ميتلك قدرة كبرية على ا�صتقراء ن�صو�ض النَّحويني وعلى راأ�صهم �صيبويه، وراأينا يف الف�صل 

ال�صابق كيف كان نقل القواعد من »الكتاب« حمل اعرتا�ض باالعتماد على ا�صتقراء ن�صو�صه 

املتفرقة و�صمِّ النَّظري اإىل نظريه. 

م�صائل  يف  ا�صتح�صارها  على  ومقدرت�ه  ال�ص�واهد،  م�ن  هائاًل  ع�دداً   امتالك�ه 

العرتا�ض:

ال�صاهد هو مادة القاعدة، وال تقوم القواعد من دون جمع ال�صواهد ودرا�صتها؛ »الأنَّ 

تقعيد القواعد ما هو اإال فح�ص ملادة لغوية مت جمعها بالفعل، وحماولة ت�سنيفها وا�ستنباط 

)1) �رصح الت�صهيل 58/2.
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، وما من �صك يف اأنَّ القواعد املجمع عليها ما هي اإال 
(1(

االأ�ص�ض والنظريات التي حتكمها«

ثمرة لظاهرة مطردة يف كالم العرب، ويف املقابل جند اأنَّ ما اختلف فيه من قواعد هو ثمرة 

لظاهرة مل تطرد يف كالم العرب.

فحق على من اأراد نقد قواعد النَّحويني وتقوميها اأن يعيد النَّظر يف �صواهدها، اأو يقيم 

�صواهده التي متثل ا�صتقراءه؛ يقول الدكتور متام ح�صان: »وما دامت القاعدة نتيجة من نتائج 

اال�صتقراء فمن ال�رصوري اإيراد ال�صواهد واالأمثلة التي جرى عليها اال�صتقراء، لتكون �صنداً 

 .
(2(

للقواعد واإي�صاحًا لها، ويح�صن اأن تكون هذه ال�صواهد واالأمثلة كثرية اإىل حد ما«

فلم يكن البن مالك بدٌّ -وهو ي�صعى اإىل تقومي قواعد النَّحويني وت�صحيحها- من اأن 

يزج ال�صواهد بقوة يف م�صائل االعرتا�ض، فهو مل يكن يكتفي مبا يفي بالغر�ض منها لالإبانة 

خارقة  بقوة  م�صتعينًا  بحر،  من  يغرف  وكاأنَّه  �رصداً  ي�رصدها  منوعة  كانت  بل  الراأي؛  عن 

ر�ض  الدَّ به يف  ي�صتهر  مبلغًا جعله  االأمر  هذا  وبلغ  للنَّ�ض،  وا�صتح�صار عجيب  احلفظ  يف 

ا اأ�صعار العرب التي ي�صت�صهد بها على اللغة والنَّحو  النَّحوي؛ يقول ال�صيوطي عنه: »واأمَّ

 .
(3(

فكانت االأئمة االأعالم يتحريون فيه، ويتعجبون من اأين ياأتي بها!«

ويالحظ اأنَّ �صواهد ابن مالك يف امل�صائل تتفاوت يف عددها؛ فاأحيانًا يقت�رص على �صاهد 

واحد، وذلك فيما هو جممع عليه من القواعد غالبًا، ورمبا اأغنى االإجماع عن ذكر الدليل 

وتكرث  وتتنوع  تتعدد  ال�صواهد  فاإنَّ  واالعرتا�ض  االختالف  معر�ض  يف  ا  اأمَّ  ،
(4(

ن�ض كما 

اال�صتدالل يف  يقوم على كرثة  القواعد  تقومي  منهجه يف  اأنَّ  يدل على  كرثة الفتة، وهذا 

)1) البحث اللغوي عند العرب 81.

)2) اللغة بني املعيارية والو�صفية 158.

)3) بغية الوعاة 130/1.

)4) ذكر يف �رصح الت�صهيل 301/3 اأنَّ راأي الب�رصينب يف »كلهم« و»اأجمعني« اأنها تفيد العموم من دون تعر�ض الجتماع يف 

وقت اأو خالفه، وذكر راأي الفراء يف اأنَّ لفظ »اأجمعني« يفيد اأنهم كانوا جمتمعني يف وقت الفعل، ثم قال: »وال�صحيح 

اأنَّ ذلك ممكن اأن يراد وممكن اأال يراد، فاإمكان اأن يراد جممع عليه فاأغنى ذلك عن الدليل«، وا�صتدل على عدم اإرادته 

ا على الفراء. معرت�صً
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امل�صاألة، وقد �رصح بذلك يف اأكرث من مو�صع؛ ففي اعرتا�صه على اجلمهور املانعني تقدم 

ًة« اعرت�ض على هذه  احلال على �صاحبها املجرور بحرف اجلر نحو: »َمَرْرُت بهِنْدٍ َجاِل�صَ

القاعدة، وعر�ض �صتة �صواهد �صماعيَّة، ثم قال: »واإمنا كرثت ال�صواهد يف هذه امل�صاألة؛ 

، وكاأن تقومي القاعدة يحتاج اإىل الزجِّ بعدد كبري من الن�صو�ض 
(1(

الأنَّ املخالفني كثريون«

التي ت�صهم يف نفي احلكم.

 
(2(

وعر�ض اأكرث من هذا العدد من ال�صواهد يف م�صاألة واحدة، ومن ذلك اأنَّ الزخم�رصي

حكم باأنَّ اجلملة اال�صمية الواقعة حااًل وامل�صتملة على �صمري واخلالية من الواو نادرٌة �صاذٌة، 

الدعوى،  هذه  عليه  مالك  ابن  فاأنكر  ؛ 
(3(

» يفَّ اإىل  ُفوُه  »َكلَّْمُتُه  العرب:  بع�ض  قول  ومنه 

اال�صمية حااًل، م�صتغنية  القراآن وال�صعر على وقوع اجلملة  من  �صاهداً  �صتة ع�رص  وعر�ض 

.
(4(

بال�صمري عن الواو، ثم قال: »فلذلك اأكرثت ال�صواهد املخالفة لقوله«

كانت هذه -من وجهة نظري- اأبرز اخل�صائ�ض وال�صمات التي ات�صف بها ابن مالك، 

واأعانته على تقومي قواعد الّنحويني وت�صحيحها، وكان اأظهر منهج �صار عليه لتحقيق هذا 

الغر�ض هو الطعن يف االأدلة التي دعت املخالف للقول بالراأي، ويف الف�صل ال�صابق عقدت 

مبحثًا م�صتقاًل عن اعرتا�صات ابن مالك الأدلَّة النحويني النَّقليَّة والعقليَّة، واملنهج الذي �صار 

عليه يف اعرتا�صها، وال حاجة للتف�صيل فيه؛ فاالإ�صارة اإليه مغنية عن التكرار.

اأما اأبرز الثمرات والنَّتائج التي حتققت من اعرتا�صاته على قواعد النَّحويني وهدف من 

خاللها اإىل التقومي والت�صحيح فهي:

ا يف: �رصح الت�صهيل 339-336/2. )1) �رصح عمدة احلافظ 429/1. وتنظر اأدلته اأي�صً

)2) ينظر راأيه يف املف�صل 98. وقد اأملح ابن مالك عند عر�ض امل�صاألة يف �رصح الت�صهيل 364/2 اإىل اأن راأيه قد اختلف يف 

»الك�صاف «؛ فجعل جملة قوله تعاىل: {                        } ]البقرة: من االآية 36[ يف مو�صع ن�صب على احلال، ينظر: 

الك�صاف 93/2.

)3) الكتاب 391/1.

)4) �رصح عمدة احلافظ 458/1. وتنظر اأدلته اأي�صًا يف: �رصح الت�صهيل 365-364/2.
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ابقني، وقد ظهرت لديه معايري جديدة للخطاأ وال�صواب  1-  اختالف النَّظرة اإىل كالم ال�صَّ

« �صاّذاً نادراً كما قال  يف االإن�صاء والتعبري؛ فلم يعد قول العربي: »َكلَّْمُتُه ُفوُه اإىل يفَّ

ًة بِهْنٍد« مل يعد  الزخم�رصي؛ بل هو مطرٌد يقا�ض عليه، كما اأنَّ قول: »َمَرْرُت َجاِل�صَ

خطاأً كما يراه اجلمهور؛ بل هو �صواٌب ال حلن فيه، على راأي ابن مالك. 

كالم  يف  وقع  فاإنَّه  التَّقعيد؛  �صموليَّة  يف  الق�صور  م�صاألة  النَّحويني  على  2-  ا�صتدراكه 

ردت توجب عليهم �صياغتها يف قواعد، فلي�ض من املقبول - على  العرب مظاهر اطَّ

ا »من« فتكون البتداء الغاية يف االأماكن،  راأي ابن مالك- اأن يقول �صيبويه: »واأمَّ

اإذا كتبت كتابًا:  اإىل مكان كذا وكذا. وتقول  وذلك قولك من مكان كذا وكذا 

، فقد ق�رص »من« على 
(1(

من فالن اإىل فالن. فهذه االأ�صماء �صوى االأماكن مبنزلتها«

اأولهما: �رصف  اأمرين؛  اأحد  اإىل  اأن يقود  ابتداء الغاية املكانيَّة؛ الأنَّ من �صاأن ذلك 

النَّظر عن كم كبري من ال�صواهد جاءت فيها »من« البتداء الغاية يف االأزمنة، وهذا 

حمال. وثانيهما: اإ�صغال الدر�ض النحوي بتتبع تلك ال�صواهد واعرتا�صها بالتاأويل، 

، وخروجًا مما هو حمال 
(2(

وفيه يقول اأبو حيان: »وتاأويل ما كرث وجوده لي�ض بجيد«

 .
(3(

اأو لي�ض بجيد قال: »هي البتداء الغاية مطلقًا«

، حتى �صار علمًا عليها واإن 
(4(

3-  اجتهاده وجتديده يف بع�ض االآراء وخمالفة اجلمهور

؛ 
(5(

كان م�سبوقًا اإليها، ومن ذلك م�ساألة »وقوع ال�رشط م�سارعًا، واجلواب ما�سيًا«

فاجلمهور على منعه اإال يف �رصورة، لكنَّه ب�صط االأدلة واحلجج التي جتوزه يف ال�صعة 

واالختيار، ويف هذا املعنى يقول الدكتور حممد الطويل بعد عر�ض مف�صل للم�صاألة 

)1) الكتاب 224/4.

)2) نقله ال�صيوطي يف الهمع 212/4.

)3) الت�صهيل 144.

)4) ينظر الباب الثالث من هذا البحث، وفيه درا�صة مف�صلة الجتهادات ابن مالك.

)5) تنظر امل�صاألة يف �ض 68 من هذا البحث.
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: »هذا ما قاله ابن مالك، واأح�صب اأنَّه لي�ض بعده زيادة مل�صتزيد، 
(1(

عند ابن مالك

اإليها؛ لكن  �صبقه  الفراء  اأنَّ  له يف اجتهاداته، حقيقة  ُتن�صب  امل�صاألة  اأنَّ هذه  واأظن 

اء مل يعلل كما علل ابن مالك، ومل يجمع لها �صواهد من احلديث كما �صنع ابن  الفرَّ

 .
(2(

مالك«

 

املحور الثاين: �صبط االأدلة ومناهج التاأ�صيل:

النَّحوية، ويف  االأدلَّة  بها  بط  �صَ التي  االإ�صارات  بع�ض  من  مالك  ابن  ن�صو�ض  تخل  مل 

اأعاله م�سبوط يف  اأنَّ  اإال  ال�سماع؛  اإىل تفاوت  ال�سماع والقيا�ص، فمع االإ�سارة  مقدمها: 

ال�صحيح  بل  �صحيح؛  غري  فمنعه  الزمان  يف  »من«  ا�صتعمال  »واأما  فيه:  قال  الذي  ن�صه 

، فاإطالق لفظ 
(3(

جوازه لثبوت ذلك يف القراآن واالأحاديث ال�صحيحة واالأ�صعار الف�صيحة«

القراآن دليل على قبول االحتجاج واال�صتدالل به مطلقًا، اأما االأحاديث فينبغي اأنا تكون 

 .
(5(

، واالأ�صعار واالأقوال ف�صيحة من قول »من يثق بعربيته«
(4(

�صحيحة »ب�صبط الثقات«

د  د واال�صتغناء باملوؤكِّ اأعالها ما �رصح به يف قيا�صه حذف املوؤكَّ القيا�ض درجات  وكذلك 

املنعوت  قائمًا مقامه؛ وقال فيها: »واإمنا جعلت حذف  نعته  املنعوت واإبقاء  على حذف 

، فاأعلى درجات القيا�ض احلمل على 
(6(

اأ�صاًل لكرثته، وكونه جممعًا على �صحة ا�صتعماله«

ما اطرد يف ال�صماع والقيا�ض وانعقد بذلك االإجماع. 

)1) ينظر: �صواهد التو�صيح 17-14.

)2) م�صكالت نحوية 80.

)3) �رصح الت�صهيل 131/3.

يف  معنا  �صيمر  كما  ال�صعيفة،  باالأحاديث  وا�صت�صهد  ذلك  بع�ض  يف  مالك  ابن  خالف  وقد   .295/3 الت�صهيل  �رصح   (4(

البحث.

)5) �رصح الت�صهيل 103/2، 310، 429/3.

)6) �رصح الت�صهيل 298/3.
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ولالأدلة النَّحوية املُْعرَتَ�ض عليها يف كتب ابن مالك �صورتان رئي�صتان: 

االأوىل:  اأدلَّة ا�صتعان بها املخالف لتاأكيد راأيه يف امل�صاألة املُْعرَتَ�ِض عليها، واعرتا�صه لها 

غاية  جنعله  اأنَّ  ميكن  فال  النَّحوية،  االآراء  على  االعرتا�ض  املناهج يف  اأحد  هو 

وهدفًا؛ اإمنا هو و�صيلة لتحقيق هدف اأ�صمى هو تقومي القواعد وت�صحيحها. 

والثانية:  اأدلة �صاقها النَّحويون لتقرير القواعد التي اختارها وترجحت لديه، واعرتا�صه 

لها ما هو اإال �صبط لالأدلة، وتقومي ملنهج التاأ�صيل؛ فهو من االأهداف التي مل 

يغفلها ابن مالك يف اعرتا�صاته. 

اإذ ال ير�صى اأن يكون  فقد يعرت�ض يف بع�ض االأحيان على الّدليل مع موافقته الّراأي؛ 

ليل للّراأي املختار دلياًل �صعيفًا ه�ّصًا، فيعمد اإىل توهينه وتقوية الّراأي بدليٍل اآخر يعطيه  الدَّ

القّوة ويرفع عنه الوهن، ومن ذلك اأن تكون علة القيا�ض غري مطردة، كما يف حديثه عن 

كت« خمالفًا بذلك  »الهاء« الواقعة اآخر املنادى غري امل�رّصح با�صمه؛ اإذ اأثبت اأّنها »هاء ال�صَّ

اأكرث الب�رصيني، ووافق ابن ال�رّصاج الذي اعرت�ض على الب�رصيني القائلني اإنَّها »بدٌل من الم 

الكلمة«؛ م�صتداًل باأنَّ العرب مل تقل يف تثنية »يا هناه« اإال »يا هنان«، ولو كانت بداًل لقيل: 

»يا هناهان«؛ قال ابن مالك: »ويف هذا اال�صتدالل �صعٌف؛ الأّن العرب قد ت�صتغني فيما 

، فاعرت�ض على دليل ابن 
(1(

فيه لغتان بتثنية اأخ�رص الّلفظني، كقولهم يف تثنية �صواء: �صيان«

ال�رّصاج، واإن كان موافقًا له يف الّراأي، ثّم اأردف بقوله: »واإمّنا اال�صتدالل القوّي على اأّنها 

لي�صت بداًل من الالم؛ بل »هاء �صكٍت«، باأن جّوز ك�رصها كما جّوز الك�رص يف غريها من 

 :
(2(

هاءات ال�ّصكت امل�صبوقة باألٍف، كقول الّراجز

����ْل اأَ�����صَ اإيَّ��������اَك  ربَّ��������اُهِ  ي���ا  ربِّ  ي���ا 

َع���ْف���راَء ي��ا ربَّ�����اُهِ ِم���ْن ق��ْب��ِل الأَج����ْل

)1) �رصح الت�صهيل 408/3. 

)2) قائله: من بني اأ�صد. ينظر: معاين القراآن للفراء 422/2، واإ�صالح املنطق 92، واخلزانة 251/7. 
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، بك�رص الهاء و�صّمها، والك�رص  َتاُهِ ُروي بك�رص الهاء و�صّمها، وقال الفّراء: يقال: يا َح�رْصَ

 .
(1(

اأكرث«

ال�صاهد وا�صح  يكون هذا  اأن  املختار  الراأي  ال�صماعي على  الدليل  اأمثلة �صبطه  ومن 

ومن  الدليل،  ُي�صعف  اأن  االحتمال  ورود  �صاأن  من  الأنَّ  االحتمـال؛  عـن  بعيــداً  الداللـة 

ذلـك مـا راآه يف احلكم املجمع عليه عند النحويني يف م�صاألة تو�صيط خرب االأفعال الّناق�صة؛ 

اإذ قـال: »وتو�صــيط اخلـرب كقولــه تعــاىل: {     }]النمل: 

من االآية 56[ واال�صت�صهاد بهذا اأوىل مــن اال�صت�صـهاد بقولـه تعــاىل: {  

            } ]الروم: من االآية 47[؛ الأّن بع�ض القّراء اأجاز الوقف على »حّقًا« ناويًا يف »كان« 

 .
(2(

�صمرياً«

املحور الثالث: ت�صحيح النَّقل عن النَّحويني وفهم ن�صو�صهم:

مل تكن كل اعرتا�صات ابن مالك على ق�صية النقل عن النحويني وفهم ن�صو�صهم غاية 

وهدفًا ي�صعى اإليه؛ بل كان من ذلك ما هو و�صيلة من و�صائل االعرتا�ض على الراأي، وذلك 

اأنَّ بع�ض املتاأخرين قد يدعي -لتقوية راأيه- اتباعه للجمهور، اأو الأحد املتقدمني املوثوق 

براأيهم، ويعتمد على هذا الن�صبة دلياًلً على راأيه يف امل�صاألة، ومن هنا فقد يتجه اعرتا�ض ابن 

مالك اإىل هذه الن�صبة املّدعاة ويبطلها؛ ليكون ذلك من و�صائل االعرتا�ض على الراأي، وهذا 

الهدف هو اأكرث االأهداف التي دعته اإىل االعرتا�ض على ن�صبة االآراء اإىل النحويني، وال�صيَّما 

االإ�صنادي«  املركب  »ترخيم  م�صاألة  ومنها  �صيبويه،  اأو  اجلمهور  اإىل  املن�صوبة  امل�صائل  يف 

ترخيمه  منع  �صيبويه  الأنَّ  ترخيمه؛  مينعون  النحويني  »واأكرث  قال:  اإذ  �رّصاً«؛  »تاأبط  نحو: 

)1) �رصح الت�صهيل 408/3. وينظر: معاين القراآن للفراء 422/2.

)2) �رصح الت�صهيل 348/1. 
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 على اأنَّ من العرب 
(2(

. ثم اأثبت اأنَّ �صيبويه قد ن�ضَّ يف »باب النَّ�صب«
(1(

يف باب الرتخيم«

ماع  مه، واعتمد ابن مالك هذا الراأي؛ الأنَّ االأول جاء مر�صاًل والثاين معلاًل بال�صَّ من يرخِّ

ومعلوم عند االأ�صوليني اأنَّه »اإذا ورد عن عامل يف م�صاألة قوالن؛ فاإن كان اأحدهما مر�صاًل 

 .
(3(

واالآخر معلاًل اأُِخَذ باملعلَّل«

وهذا ال ينفي اأن تكون بع�ض اعرتا�صاته على ن�صبة االآراء وفهم النُّ�صو�ض هدفًا ُي�صعى 

اإليه؛ بل هدف اإىل ذلك مب�صاعدة تراث �صخم بني يديه من م�صنَّفات النَّحويني، اإىل جانب 

ن�صبة  يقبل  اآراءهم، فلم يكن  النَّحويون  اأقام عليها  التي  باالأ�صول واالأ�ص�ض  معرفٍة عميقٍة 

الالحق اإىل ال�صابق؛ بل كان يعر�ض تلك االآراء على الن�صو�ض يف مظانها، وعلى االأ�ص�ض 

املطردة يف تقعيدهم، فما ثبتت لديه ن�صبته قال به، وعندما تخالف ي�رصح باعرتا�صه عليها. 

وكان يهدف من ذلك اإىل اأمور من اأهمها: 

اأواًل:  �صبط امل�صائل واإقامة اأحد ركائز املنهج العلمي باإثبات ن�صبة االآراء، واأظهر مثال على 

ف لعلَّة واحدة، نحو: »اأحمر« و�صبهه، حني ُي�صمى  ذلك يف م�صاألة ما ُمنع من ال�رصَّ

ويف  ال�رصف؟.  من  منعه  على  يبقى  اأم  ي�رصف  هل  ر،  ُيَنكَّ ثم  العلميَّة  فيكت�صب  به 

ابن مالك: »وخالفه االأخف�ض  اأنَّه ال ُي�رصف، قال   يرى 
(4(

امل�صاألة خالف؛ ف�صيبويه

اإال خمالفته؛ وذكر  يذكرون  امل�صنفني ال  واأكرث  كتابه »االأو�صط«،  وافقه يف  ثم  ة  مدَّ

 .
(5(

موافقته اأوىل الأنها اآخر قوليه«

  ويف هذا النَّ�ض داللة على اهتمام ابن مالك بن�صبة الراأي وتطبيق املنهج العلمي باعتماد 

ه نا�صخًا ملا قبله، ويف امل�صاألة دليل على اأنَّ �صعة اطالع ابن مالك ال  الراأي االأخري، وعدِّ

)1) �رصح الت�صهيل 422/3، وينظر: �رصح الكافية ال�صافية 1358/3.

)2) ينظر: الكتاب 377/3 »باب الن�صب«، و269/2 »باب الرتخيم«.

)3) االقرتاح 419، وينظر: اخل�صائ�ض 200/1.

)4) ينظر: الكتاب 193/3.

)5) �رصح الكافية ال�صافية 1499/3.
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تاألفيها،  للعامل الواحد؛ بل جتاوزه ملعرفة تاريخ  تقف عند حدِّ معرفة امل�صنفات املختلفة 

ومعرفة ال�صابق والالحق منها، ويف ذلك ما فيه من عمق يف تطبيق منهج البحث العلمي 

�صني.  الرَّ

بع�ض  اأنَّ  وذلك  النَّحوية؛  الدرا�صة  يف  واللب�ض  اال�صطراب  مظاهر  من  مظهر  ثانيًا:  دفع 

اأ�صوله  اإليه، وال مع  ُن�صبت  يتفق مع منهج من  املن�صوبة تعتمد على منهج ال  االآراء 

النَّحوية املطردة، مما يوقع يف تناق�ض بني اأ�صول النحويني واآرائهم، ومن ذلك م�صاألة 

«؛ فبعد اأن اأجازه ابن مالك قال: »وُروي عن  اإبقاء »الفاء« يف اخلرب بعد ن�صخه بـ»اإنَّ

، وهذا عجيب؛ الأنَّ زيادة »الفاء« يف 
(1(

» االأخف�ض اأنَّه منع من دخول الفاء بعد »اإنَّ

اخلرب على راأيه جائزة، واإن مل يكن املبتداأ ي�سبه اأداة ال�رشط نحو: »زيٌد فقائٌم«، فاإذا 

« على ا�سم ي�سبه اأداة ال�رشط فوجود »الفاء« يف اخلرب اأح�سن واأ�سهل من  دخلت »اإنَّ

د ذلك  اأكَّ .ثم 
(2(

وجودها يف خرب زيد و�صبهه، وثبوت هذا عن االأخف�ض م�صتبعد«

.
(3(

بن�ض من معاين القراآن

  واأظهر منه حني ي�صك يف ن�صبة راأي اإىل نحوي ما من دون اأن يقع على َن�ضٍّ �رصيح من 

اأي ملنهج املن�صوب  تراثه يوؤكد خالف هذه الن�صبة، فيطعن فيها من خالل بيان خمالفة الرَّ

العامل  يردان عن  الواحد  املعنى  اللفظني على  »باب يف  ابن جني يف  عناه  ما  اإليه، وهذا 

؛ فذكر اأنَّ من طرائق اإثبات اأحد القولني لعامل ما اأن ُينظر اإىل »االأليق مبذهبه، 
(4(

مت�صادين«

حم�صًا  اجلامد جموداً  اخلرب  م�صاألة حتمل  ذلك  ومن   .
(5(

فُيعتمد« قوانينه؛  على  واالأجرى 

كان  اإن  القول  »وهذا  مالك:  ابن  قال  اأنت«،  و»زيٌد  زيٌد«،  »هذا  نحو:  املبتداأ  ل�صمري 

)1) روى هذا القوَل عن االأخف�ض الزخم�رصيُّ يف املف�صل 56.

)2) �رصح الكافية ال�صافية 378/1.

)3) ينظر: معاين القراآن 251/1.

)4) اخل�صائ�ض 200/1.

)5) اخل�صائ�ض 203/1.



290

م�صهوراً انت�صابه اإىل الك�صائي دون تقييد فعندي ا�صتبعاد يف اإطالقه؛ اإذ هو جمرد عن الدليل 

. فراأى اأنَّ هذا الراأي ال يتفق مع منهج الك�صائي، ثم حاول 
(1(

ومقتحم بقائله اأوعر �صبيل«

تف�صري مراده فقال: »واالأ�صبه اأن يكون الك�صائي قد حكم بذلك يف جامد عرف مل�صماه 

معنى الزم ال انفكاك عنه، وال مندوحة منه، كاالإقدام والقوة لالأ�صد واحلرارة واحلمرة 

 .
(2(

للنار«

ثالثًا:  تخفيف الّدر�ض النَّحوي من بع�ض م�صائل االعرتا�ض واالعتذار القائمة على اأ�صا�ض 

خاطئ يتمثل يف ن�صبة الراأي اإىل من ال يقول به؛ ومن ذلك قولهم: »َلو كَاَن َمَعَنا َزْيٌد 

 مينع مثل هذا االأ�صلوب، الأنَّ فيه اإتباعًا يف 
(3(

لَهَلْكَنا«، اإذ ذكر ابن مالك اأنَّ �صيبويه

اج: »اأنَّ اأَبا العبا�ض قال:  ا�صتثناء موجب، فـ»لو« مباينة للنَّفي، ثمَّ نقل عن ابن ال�رصَّ

. قال ابن مالك: »وكالم املربد يف 
(4(

»لو كان معنا اإال زيٌد.. « اأجود كالم واأح�صنه«

َب  ه، وختم امل�صاألة بقوله: »وقد َقِبل ما َن�صَ ، ونقل ن�صَّ
(5(

املقت�صب مثل كالم �صيبويه«

لوبني قبول َرا�ٍض  اج اإىل املربد ابُن والَّد وردَّ عليه. وقبله اأي�صًاً اأبو علي ال�صَّ ابُن ال�رصَّ

ا ابن خروف فاأنكر ثبوت ذلك عن املربِّد، واأنكر على ابن والَّد اال�صتغال بردِّ  به. واأمَّ

. فقد بنى ابن والد م�صاألة يف كتابه »االنت�صار« واعرتا�صًا على 
(6(

ما مل ي�صح ثبوته«

اأ�صا�ض خاطئ، ولو َثَبَتْت النِّ�ْصبة ما كانت امل�صاألة. 

رابعًا:  ثقة ابن مالك يف اآراء �صيبويه كبرية؛ لذا جنده يعر�ض ن�صو�صًا من »الكتاب«، وي�صطر 

اإىل �رصح غوام�صها وجمع متفرقها، م�صتعينًا على ذلك مبعرفة دقيقة مبنهجية �صيبويه 

)1) �رصح الت�صهيل 307/1.

)2) �رصح الت�صهيل 307/1.

)3) ينظر: الكتاب 331/2. 

)4) ينظر: االأ�صول 301/1.

)5) �رصح الت�صهيل 299/2. وينظر: املقت�صب 408/4، مع مالحظة كالم املحقق يف ال�صفحة نف�صها؛ وفيه تاأكيد دقة ابن مالك 

يف ن�صبة االآراء وتوثيقها.

)6) �رصح الت�صهيل 299/2. وينظر: االنت�صار 166.
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التَّ�صنيف واال�صت�صهاد، وقدرة كبرية على ا�صتح�صار ن�صو�صه من مواطن �صتى  يف 

و�صمِّ النظري اإىل نظريه، وكل ذلك جعل من ابن مالك �صارحًا متميزاً للكتاب، وكان 

هذا دافعًا لالعرتا�ض على اأقوال ُن�صبت اإىل �صيبويه كان �صببها غمو�ض عبارته يف حمل 

بَّ عليه هذا اللوُن من االعرتا�ض هم  النزاع، وتعدد اأوجهها املحتملة، واأكرث من اْن�صَ

.
(1(

�رصَّاح الكتاب

املحور الرابع: حتري الدّقة يف �صياغة القواعد وامل�صطلحات:

اإذا ما جتاوزنا م�صاألة �صحة القاعدة النَّحوية راأينا اأنَّ ابن مالك يهدف من بع�ض اعرتا�صاته 

قة يف ذلك؛ لتكون القاعدة النَّحوية جامعة مانعة. اإىل حترير �صياغتها والدِّ

بنف�صه،  االأمر  بداأ يف هذا  قد  النَّحويني جنده  ابن مالك على �صياغة  يعرت�ض  اأن  وقبل 

وتتمثل اأبرز مظاهر حر�صه ودقته يف �صبط القواعد يف ثالثة اأمور رئي�صة: 

اأولها: اهتمامه بذكر القيود واملحرتزات يف قواعده، وكثرياً ما يف�رص ذلك يف �رصوحه، 

رفع  ما ذكره يف  القواعد؛ ومنه  بع�ض  منه  والتعريفات، ومل تخل  احلدود  وهذا كثري يف 

افية: امل�صارع بعد »اأن« الواقعة بعد »ِعْلم« قال يف الكافية ال�صَّ

َزك��ن«)))»واْح��ِت��م ِل��ِع��ْل��ٍم َم��ا ِل��َظ��نٍّ َج���اَز اإن ��ُذوُذُه  ���صُ يكن  ومل  يَْخُل�ْض 

بـ»يخل�ض«،  البيت  العلـم فـي  قيَّد  يلـي »علمـًا« رفعـه واجـب، وقـد  الـذي  فالفعـل 

اأن  اإالَّ  َعِلْمُت  »مـا  �صـيبويه:  اإجـازة  مـن  احـرتازاً  باخللـو�ض  »وقيدتـه  ذلـك:  فـي  وقال 

ـرُي  اأُ�صِ بالنَّ�صـب؛ قال: »الأنَّـه كـالم َخَرَج خمـرج االإ�صـارة فجـرى جمرى قولـك:  َتُقـوُم« 

اأربعة موا�صع؛ والرماين يف مو�صع واحد، واالأعلم يف مو�صعني، وابن خروف يف ثالثة  )1) اعرت�ض على ال�صريايف يف 

ال�رصاح  جمهور  على  �صيبويه  مذهب  هذا  كون  خفي  »وقد   :271/2 الت�صهيل  �رصح  يف  قال  اأجمل؛  ورمبا  موا�صع، 

لكتابه«.

)2) اأ�صار حمقق �رصح الكافية ال�صافية اإىل اأن هذا البيت �صاقط من بع�ض الن�صخ، وذكره يف هام�ض التحقيق )1) �ض 1514.
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َعَليـَك اأن َتُقوَم«، ثم اأ�رصت اإىل اأنَّ وقوع النَّا�صبة بعد علم خال�ض قد �َصذَّ يف قراءة بع�ض 

 .
(2(

: {اأََفال َيَرْوَن اأَالَّ َيْرِجَع اإَِلْيِهْم} ]طـه: من االآية 89[ بالنَّ�صب«
(1(

القراء

ثانيها: دقته يف و�صف االأحكام وحر�صه على ذلك؛ يقول مثاًل يف م�صاألة اجلر بُربَّ 

ومع  قلياًل،  بل  وبعد  اأكرث،  الواو  وبعد  كثرياً،  الفاء  بعد  بـ»رّب« حمذوفة  »يجر  حمذوفة: 

.
(3(

التَّجرد اأقل«

ثالثها: عنايته بداللة االألفاظ يف ن�ض القاعدة؛ وال�صيما اإن جرت عادة النحويني على 

التعبري بلفظ يق�رش عن بع�ص اأفراد احلكم، فيختل �رشط ال�سمولية يف القواعد، ومن ذلك 

ما ذكره يف م�صاألة تعريف العدد امل�صاف؛ فقد ذكر اأنَّ اأداة التعريف تدخل على االآخر، 

ن اإ�صافة واحدة، وما  ثم قال: »وقلت على االآخر ومل اأقل على الثاين؛ ليتناول ذلك ما ت�صمَّ

.
(4(

ت�صمن اإ�صافتني اأو اأكرث نحو: قب�صت خم�ض مئة األف دينار«

وال منا�ض بعد ذلك من االعرتا�ض على النحويني اأو بع�صهم حني تق�رص األفاظ قواعدهم 

عن ال�صمولية واالإحاطة، اأو االإبانة عن املعنى ال�صحيح للقاعدة، ومن ذلك اأنَّ �صيبويه عرب 

؛ قال ابن مالك: »يعني اأنك 
(5(

ا »لو« فِلَما كان �صيقع لوقوع غريه« عن »لو« فقال: »واأمَّ

اإذا قلت: »لو قام زيد لقام عمرو« فمقت�صاه: اأن القيام من عمرو كان متوقعًا حل�صول قيام 

من زيد على تقدير ح�صوله. ولي�ض يف هذه العبارة تعر�ض لكون الثاين �صاحلًا للح�صول 

، ثم قال: »والعبارة اجليدة يف »لو« اأن يقال: »حرف يدل 
(6(

بدون ح�صول االأول، اأو ال«

.
(7(

على انتفاء تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه«

)1) هي قراءة اأبي حيوة، ينظر: خمت�رص يف �صواذ القراآن 91.

)2) �رصح الكافية ال�صافية 1525. وينظر: الكتاب 168/3. 

)3) الت�صهيل 148.

)4) �رصح الت�صهيل 408/2.

)5) الكتاب 224/4.

)6) �رصح الكافية ال�صافية 1630.

)7) �رصح الكافية ال�صافية 1631.
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الالزمة  والقيود  املحرتزات  من  تخلو  حني  للقواعد  �صياغتهم  علـى  اعـرت�ض  ورمبا 

ل�صبطها، ومن ذلك اأنَّ االأ�صل يف ا�صم الفاعل اأن ُي�صاف اإىل املفعول به، كما اأن ال�صفة 

امل�صبهـة به ميكـن اأن ت�صـاف اإىل مـا هـو فاعـل يف املعنـى، قال ابن مالك بعد ذلك: »واإن 

اإن  متعدٍّ  من  كان  ولو  امل�صبهة،  ال�صفـة  معاملَة  ُعومـل  الفاعـل  ا�صـم  معنى  ثبوُت  ُق�صد 

معنى  ثبوت  »اأنَّ  ذلك؛ وهو  من  ق�صده  ال�رصح  وبنيَّ يف   ،
(1(

للفار�صي« وفاقًا  اللَّب�ض  اأُمن 

كان  اإن  التمييز  على  اإياه  ون�صبه  املعنى،  يف  فاعل  هو  ما  اإىل  اإ�صافته  غ  ي�صوِّ الفاعل  ا�صم 

ظامل  زيد  فيقال  اللب�ص؛  اأمن  ب�رشط  معرفـة  كـان  اإن  بـه  باملفعـول  الت�سـبيه  وعلـى  نكرة، 

العبيد خاذلهم، وراحم االأبناء نا�رصهم، اإذا كان له عبيد ظاملون خاذلون، واأبناء راحمون 

.
(2(

نا�رصون«

وهو يف عموم القاعدة موافق الأبي علي الفار�صي كما ذكر؛ لكنه نقل ن�ض القاعدة عند 

اأبي علي الفار�صي وهو قوله: »من قال زيد احل�صن عينني فال باأ�ض اأن تقول: زيد ال�صارب 

اأبوين، وال�صارب االأبوين وال�صارب االأبوان. واالأبوان فاعل على قولك احل�صن الوجه، 

ابن  قال  رجله«.  ال�صارب  اأردت  اإذا  الرجل  ال�صارب  ومثله  واحد.  كله  ذلك  االأمر يف 

مالك: »هكذا قال اأبو علي يف التذكرة؛ ومل يقيد باأمن اللب�ض، ويكرث اأمن اللب�ض يف ا�صم 

.
(3(

فاعل غري املتعدي؛ فلذلك ي�صهل فيه اال�صتعمال املذكور«

اأما فيما يتعلق بتحريه الدقة يف �صوغ امل�صطلحات وم�صميات االأبواب؛ فقد اأ�رصنا اإىل 

اأمثلة ذلك يف الباب ال�صابق، وعرفنا اأّن ابن مالك كان يحر�ض على �صحة امل�صطلح من 

ال�صواب النَّحوي، وعلى دقته يف الداللة على حمتواه، ورمبا جتاوز ذلك اإىل تعديل بع�ض 

امل�صطلحات لالأ�صباب �رصعية.

)1) الت�صهيل 141.

)2) �رصح الت�صهيل 104/3.

)3) �رصح الت�صهيل 104/3.
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املحور اخلام�ض: التَّي�صري  والبعد عن التَّكلف:

اأهميَّة  مقدراً  املتعلم،  ذهن  من  قريبًا  منه  ُجلَّ حياته جعل  للتدري�ض  مالك  ابن  ُر  دُّ َت�صَ

حتبيب هذا العلم اإليه بالتي�صري على طالبه والبعد عن التكلف، بدءاً بالت�صنيف املخت�رص يف 

باالآراء  وانتهاء  العبارة،  املاأخذ وقرب  ل�صهولة  االآفاق  �صهرتها  بلغت  ونرثية  نظمية  متون 

والتقديرات والتعليالت وامل�صطلحات، ي�صري يف هذا االجتاه �صوب منهج ارت�صاه، واأملح 

اإليه يف كتاباته؛ وهو اأنَّ االأ�صل يف الكالم -مادام قد اأدى وظيفة االإفهام- احِللُّ واالإباحة. 

اأن  اإذا حاولنا  ابن مالك: »واإننا  ال�صيد عن هذا االجتاه عند  الرحمن  الدكتور عبد  يقول 

ين�صبوا  اأن  اأ�صحابها  والتي حاول  اأخرياً،  انبثقت  التي  االإ�صالح  دعوات  م�صادر  نعرف 

اأُْغِفَل  التي  ومنابعها  اأ�صولها  الكتب  هذه  غري  ويف  هنا  ف�صنجد  ال�صبق؛  ف�صل  الأنف�صهم 

ذكرها فرتة، لكي تك�صف االأيام عن مكامنها، وف�صل اأ�صحابها حتى تو�صع االأمور يف 

 .
(1(

ن�صابها، ويرجع لكل �صاحب ف�صل ف�صله«

وكان البن مالك موقفه الوا�صح من م�صاألة التي�صري والبعد عن التكلف؛ فقد �صعى اإليها 

ورجحها واأمر بها، واعرت�ض على من ابتعد عنها، فمن �صعيه اإليها اأنَّه قال حني قدر املعنى 

اأن يكون دعاء على  اأََباَك«  اأَباَلَك وال  اأََباَك«: »والوجه عندي يف »ال  اأََباَلَك وال  يف »ال 

.
(2(

املخاطب باأن ال ياأباه املوت. وهذا توجيه لي�ض فيه من التكلف �صيء، واحلمد هلل«

ومن اأمثلة اجلنوح اإىل ال�صهولة اأنَّه حني يعجز عن اعرتا�ض راأي فيه تكلف لكنَّه اأ�صل يف 

امل�صاألة فاإنَّه يرجح الفرع البعيد عن التكلف مع اإجازة االأ�صل املتكلف وو�صفه بال�صعف، 

َعَها«؛  يَلَها َلَر�صَ وقد تكرر ذلك يف باب املفعول معه، يف نحو قولهم: »َلْو ُتِرَكت النَّاَقُة وَف�صِ

فاإنَّ العطف يف امل�صاألة هو االأ�صل، والنَّ�صب على املفعوليَّة فرعه، وكالهما جائز، قال ابن 

يُلَها  َف�صِ وُتِرَك  يَلَها  َف�صِ َتْراأَُم  النَّاَقُة  ُتِرَكت  لو  تقدير:  على  فيه ممكن  العطف  »فاإنَّ  مالك: 

)1) مقالة بعنوان: »مظاهر التي�صري يف نحو ابن مالك«، يف جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة، جـ 17/75. 

)2) �رصح الت�صهيل 64/2.
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مع  النَّاقة  ُترَكِت  لو  ُيقال:  اأن  بخالف  عبارة،  وتكثري  تكلُّف  وهذا  َعَها،  َلَر�صَ اِعَها  ِلر�صَ

، وقال يف مو�صع اآخر: »فبهذا يجوز العطف ونحكم ب�صعفه ملا 
(1(

يِلها« يِلها، اأو لَف�صِ َف�صِ

 .
(2(

فيه من تكلف«

واأمر بها حني ذكر اأنَّ امل�صاف ال بد اأن يكون غري امل�صاف اإليه بوجه ما، ثم قال: »فاإن 

 .
(3(

َف يف تقدير املغايرة« َم خالف ذلك يف م�صاف وم�صاف اإليه ُتُلطِّ ُتُوهِّ

التعقيد واالإثقال؛ ومن ذلك  التي�صري والبعد عن  املَُتَكلَِّف رغبة يف  وقد اعرت�ض على 

اإجازته دخول »لو« ال�رصطية على ا�صم �رصيح مرفوع باالبتداء، وجعل منه قول عدي بن 

 ]من الرمل[:
(4(

زيد

ٌق ِ اِريلَ�����ْو ِب���َغ���ْ�ِ املَ�������اِء َح��ْل��ق��ِ���ي �����َ اْعِت�صَ ِب��املَ��اِء  اِن  َكالَغ�صَّ ُك��ْن��ُت 

وقد نقل تقدير اأبي علي الفار�صي لهذا ال�صاهد، وفيه حماولة لتخريجه على ما اطرد من 

دخولها على فعل ما�ٍض؛ فقال: »وقد زعم اأبوعلي الفار�صي اأن تقدير: »لو بغري املاء حلقي 

للفعل  مف�رصة  ا�صمية  فـ»هو �رصق«: جملة  �رصق،  املاء حلقي هو  بغري  �رصق  لو  �رصق...« 

 .
(5(

امل�صمر. وهذا تكلف ال مزيد عليه، فال يلتفت اإليه«

التكلف  مب�صاألة  يعرت�صها جميعًا  اأن  امل�صاألة  االآراء يف  تتعدد  ال�رصورة حني  من  ولي�ض 

اأ�صهلها والبعيد عن التكلف،  والتعقيد؛ بل يكفي اأن ي�صري اإىل اأن الراأي املختار منها هو 

ومن ذلك اعرتا�صاته على االآراء املختلفة يف م�صاألة اإعراب االأ�صماء ال�صتة بقوله: »ومنهم 

املذاهب  اأ�صهل  وهذا  احلركات،  عن  النِّيابة  �صبيل  على  املدِّ  بحروف  اإعرابها  جعل  من 

)1) �رصح الكافية ال�صافية 695/2.

)2) �رصح العمدة 409/1.

)3) �رصح الكافية ال�صافية 923.

)4) ينظر: الكتاب 121/3، وتو�صيح املقا�صد 416/3، و�رصح �صواهد املغني 658/2، واخلزانة 510/8.

)5) �رصح الكافية ال�صافية 1637/3.
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ا جيء به لبيان مقت�صى العامل، وال فائدة يف جعل  واأبعدها عن التكلف؛ الأنَّ االإعراب اإمنَّ

.
(1(

، واإلغاء ظاهر واٍف بالداللة املطلوبة« مقدر متنازع فيه دلياًلً

ومل يقف ابن مالك عند حدِّ االأمر والرتجيح واالعرتا�ض �صعيًا للتي�صري؛ بل ا�صتدرك على 

النَّحويني يف تركهم جانبًا مهمًا من القاعدة النَّحوية، من �صاأنه اأن ُي�صهم يف االبتعاد عن 

التَّكلف وجلب التي�صري، وال�صيما يف م�صاألة التَّاأويل والتَّقدير، ومثال ذلك ذكره �رصبًا ثالثًا 

من اأ�رصب االإ�صافة؛ وهي: االإ�صافة مبعنى »يف«، اإذ قال بعد ذكر �صواهد كان النَّحويون 

كلها  ال�صواهد  هذه  يف  »يف«  معنى  اأن  يخفى  »فال  »يف«:  بغري  فيها  االإ�صافة  يقدرون 

�صحيح ظاهر ال غنى عن اعتباره. واأن اعتبار معنى غريه ممتنع، اأو متو�صل اإليه بتكلف ال 

، فالقول بوجود اإ�صافة مبعنى »يف« مبعد التكلف 
(2(

مزيد عليه، ف�صح ما اأردناه واحلمد هلل«

يف التقدير، وهو مما اأغفله اأكرث النَّحويني ح�صب قوله.

النَّحويني ومل  ابن مالك كان جريئًا يف اعرتا�صه  فاإنَّ  االأهداف  �صبيل حتقيق هذه  ويف 

�صنتناوله  ما  ال�صواء، وهذا  واأعالمهم على  اعرت�ض جمهورهم  بل  ابقني؛  ال�صَّ اآراء  يقد�ض 

باحلديث يف املبحث الثاين.

املبحث الثاين: اأبرز من اعرت�ض عليهم ابن مالك من املذاهب والنَّحويني:

اعرت�ض ابن مالك على الب�رصيني والكوفيني كما اعرت�ض على جماعات من النَّحويني 

رين، وقد ن�صب ابن مالك كثرياً من هذه االآراء اإىل اأ�صحابها،  من ب�رصيني وكوفيني ومتاأخِّ

مني  املتقدِّ لدى  الراأي  هذا  موقع  اإىل  باالإ�صارة  واكتفى  االأقوال  بع�ض  ن�صبة  جتاهل  كما 

رين. واملتاأخِّ

)1) �رصح الت�صهيل 43/1.

)2) �رصح الت�صهيل 222/3.
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مذاهب  من  مالك  ابن  عليهم  اعرت�ض  من  اأبرز  يت�صمن  جدواًل  يلي  فيما  و�صنعر�ض 

مني واأعالمهم، وذلك �صمن اأربعة حقول: املتقدِّ

احلقل االأول:  وفيه اأ�صماء املعرت�ض عليهم كما جاءت يف م�صنَّفاته، وباألفاظها املختلفة التي 

تتوحد يف تعيني املق�صود. مع االإ�صارة اإىل عدد املوا�صع التي جاء فيها بع�ض 

النَّحويني تابعًا لغريه، وهي موا�صع ال تدخل يف تعداد موا�صع االعرتا�ض.

م�صنَّفاته  يف  تكرارها  مع  وردت  التي  االعرتا�ض  موا�صع  عدد  ن  احلقل الثاين:  وت�صمَّ

اعرتا�ض  اجته  التي  امل�صائل  على  يعتمد  االعرتا�ض  موا�صع  وعدد  املختلفة. 

ابن مالك فيها اإىل النَّحوي وحده، اأو اإليه واإىل متبوعيه ممن جاء بعده، فلم 

االأول.  احلقل  يف  عددها  اإىل  و�صي�صار  �صبقه،  ممن  لغريه  تبعيته  مب�صائل  ُيعتد 

اأي قد تختلف عند ابن مالك من م�صنَّف اإىل اآخر،  مع مالحظة اأنَّ ن�صبة الرَّ

ورمبا غفل عن هذه الن�صبة اأ�صاًل يف بع�ض املوا�صع، اأو اعرت�ض يف م�صنَّف 

وعر�ض الراأي يف م�صنَّف اآخر من دون اعرتا�ض، اإىل جانب تداخل بع�ض 

امل�صائل وت�صابكها، ومن َثمَّ فاإنَّه قد اأخذ يف تعداد هذه املوا�صع ظاهر ن�ض 

ابن مالك.

احلقل الثالث:  وفيه عر�ض لبع�ض امل�صائل املعرت�ض عليها، وقد حر�صت يف اختيارها على 

تنوع مو�صوعاتها، وموا�صعها، وطرائق تعبريه عن اأ�صحابها.

احلقل الرابع: واأُحيل فيه على بقية موا�صع االعرتا�ض من م�صنَّفاته.

وقد جاء هذا اجلدول على النحو التايل:
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تنظر بع�ض

امل�سائل يف:

 

�رشح الت�سهيل:

 ،161  ،151  ،140  ،21/1

.375 ،187

 ،172  ،135  ،129  ،59/2

.346 ،336 ،311

 ،326  ،320  ،221  ،127/3

 ،396  ،334  ،333  ،332

.424 ،422 ،404

و�رشح الكافية ال�سافية:

 ،1195  ،906  ،744  ،530

 ،1499  ،1279  ،1226

.1586 ،1551

و�رشح عمدة احلافظ:

 ،585  ،426  ،372  ،328

.607

من م�سائل االعرتا�ض

-  اعرت�ض على »امل�سهور« عن النَّحويني من 

اأنَّ اأ�سماء الإ�سارة لها ثالث مراتب، وذكر 

مرتبتني:  لها  اأنَّ  يف  مني  املتقدِّ موافقته 

الت�سهيل  �رشح  ينظر:  وبعيدة.  قريبة، 

239/1و242.

الذين  رين«  املتاأخِّ »اأكرث  على  -  واعرت�ض 

ن�سب  عامل  يف  �سيبويه  راأي  عن  غفلوا 

الت�سهيل  �رشح  ينظر:  معه.  املفعول 

.248/2

-  واعرت�ض على »الُقدماء« عدا الك�سائي يف 

بال�سفة  املت�سل  ال�سمري  جر  بتعني  قولهم 

�رشح  ينظر:  »األ«.  من  اخلالية  امل�سبهة 

الت�سهيل 93/3.

»النَّحويني«  على  واعرت�ض  يون�ض  -  ووافق 

عطف.  حرف  »لكن«  باأن  قولهم  يف 

ينظر: �رشح الت�سهيل 343/3.

-  واعرت�ض على »كثري من النُّحاة« يف اإجازتهم 

»اإذا  بعد  الواقع  امل�ستغل عنه  ال�سم  ن�سب 

الفجائية«. ينظر: �رشح الكافية 651.

على  معرت�سًا  والكوفيني  �سيبويه  -  ووافق 

»َمايل  نحو:  منعهم  يف  امل�سنفني«  »اأكرث 

الكافية  �رشح  ينظر:   .»ٌ َنا�رشرِ اأَُخوَك  اإل 

.704

املعرت�ض عليهم

واألفاظ التعبري

عنهم

»اأكرث النَّحويني«

رين« »اأكرث املتاأخِّ

»النَّحويون«

»اجلمهور«

»امل�سهور«

»جميع 

النَّحويني«

»اأكرث امل�سنِّفني«

»القدماء«

»اأكرث النَّا�ض«

 

 

عدد

موا�سع

 االعرتا�ض

 54

مو�سعًا
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و�سواهد  التو�سيح:

 ،133 ،114 ،104 ،27 ،14

.165

�رشح الت�سهيل:

 ،251 ،169 ،43 ،33 ،27/1

 ،273  ،271  ،270  ،263

.380 ،355 ،344

 ،114  ،67  ،51  ،15  ،6/2

 ،220  ،177  ،174  ،126

 ،263  ،258  ،235  ،228

.321 ،318 ،310 ،284

 ،113 ،39 ،37 ،28 ،26/3

 ،317  ،285   ،271  ،116

اإل  النَّحويني«  »جميع  على  -  واعرت�ض 

اإعادة  بوجوب  قولهم  يف  والفراء  يون�ض 

اجلار يف املعطوف على ال�سمري املجرور. 

ينظر: �رشح الكافية 1246.

منعهم  يف  النَّحويني«  »اأكرث  على  -  واعرت�ض 

ترخيم املركب الإ�سنادي، ون�ض على موافقته 

�سيبويه. ينظر: �رشح الكافية 1358.

-  واعرت�ض على »ما كرث يف كالم النَّحويني« 

ا�سم  بعد  اجلامد  اجلن�ض  ا�سم  ت�سمية  من 

الإ�سارة نعتًا. ينظر: �رشح العمدة 594.

تاأويلهم  يف  النَّا�ض«  »اأكرث  على  -  واعرت�ض 

ليتني«.  »يا  اأ�سلوب  يف  حمذوف  منادى 

ينظر: �سواهد التو�سيح 4.

الذين  النَّحويني«  »بع�ض  على  -  اعرت�ض 

منعوا دخول الأفعال الناق�سة على ما خربه 

فعل ما�ض. ينظر: �رشح الت�سهيل 344/1. 

-  اعرت�ض على »بع�ض العلماء« يف اإنكارهم 

�رشح  ينظر:  »نعم«.  مبعنى   » »اإنَّ جميء 

الت�سهيل 32/2.

الكتاب«  �رشاح  »جمهور  على  -  اعرت�ض 

يف فهم راأي �سيبويه والنقل عنه يف عامل 

�رشح  ينظر:  بـ»اإل«.  امل�ستثنى  ن�سب 

الت�سهيل 271/2.

»بع�ض النَّحويني«

»قوم من النَّحويني«

رين« »بع�ض املتاأخِّ

»من قال بكذا«

»من زعم«

»بع�ض العلماء«

»بع�ض النَّا�ض«

»بع�سهم«

»بع�ض القدماء«

»�رُشَّاح الكتاب«

71

مو�سعًا

تنظر بع�ض

امل�سائل يف: من م�سائل االعرتا�ض

املعرت�ض عليهم

واألفاظ التعبري

عنهم

عدد

موا�سع

االعرتا�ض
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.428 ،359 ،344

و�رشح الكافية ال�سافية:

 ،397  ،378  ،242  ،209

 ،1117  ،821  ،466  ،412

 ،1404  ،1388  ،1286

.1575 ،1424 ،1409

و�رشح العمدة:

 ،585  ،516  ،408  ،202

.783 ،616 ،598

يف  رين«  املتاأخِّ »بع�ض  على  -  اعرت�ض 

منعهم فعلية »حا�سا« بقول بع�ض العرب: 

حا�ساي؛ اإذ مل يقل حا�ساين. �رشح الت�سهيل 

.307/2

يف  بالبدلية  حكم«  »من  على  -  اعرت�ض 

ينظر:  يَها«.  فرِ ٌم  َقائرِ َزْيٌد  اررِ  الدَّ »يف  نحو: 

�رشح الت�سهيل 307/3. 

-  اعرت�ض »على قوم« ذكر ابن ال�رشاج اأنهم 

ينظر:  املفرد.  »كان«  خرب  نيابة  يجيزون 

�رشح الكافية 611. 

»حتى«  اأنَّ  زعم«  »من  على  -  اعرت�ض 

العاطفة تقت�سي الرتتيب يف الزمان. ينظر: 

�رشح الكافية 1211.

فــي  النَّا�ض«  »بعـــ�ض  علـى  -  اعــرت�ض 

تعـاىل:  قولــه  يف  ُُّكــم«  »َي�رشُ اإعرابهـــم 

]اآل عمران:   {                    }

من الآية 120[. ينظر: �رشح العمدة 355.

-  اعرت�ض على »بع�ض النَّحويني« يف قولهم 

ينظر:  لزمة.  »لو«  جواب  »لم«  باأن 

�سواهد التو�سيح 179.

تنظر بع�ض

امل�سائل يف: من م�سائل االعرتا�ض

املعرت�ض عليهم

واألفاظ التعبري

عنهم

عدد

موا�سع

االعرتا�ض
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�رشح الت�سهيل:

 ،96/3 ،216/2 ،308 ،25/1

.418 ،408 ،305 ،296

و�رشح الكافية ال�سافية:

 ،1291  ،1177  ،609  ،339

.1519

و�رشح العمدة:

 ،569  ،563  ،186  ،109

.876

�سواهد التو�سيح:

.53

يف  الب�رشيني«  »جمهور  على  -  اعرت�ض 

اجلر من دون  العطف على �سمري  منعهم 

اإعادة اجلار. ينظر: �رشح الت�سهيل 375/3.

بناء  منعهم  يف  »الب�رشيني«  على  -  اعرت�ض 

جملة  اإىل  اإ�سافته  عند  املبهم  الزمان  ا�سم 

�رشح  ينظر:  معرب.  م�سارع  اأو  ا�سمية 

الت�سهيل 255/3.

يف  الب�رشيني«  »بع�ض  على  -  اعرت�ض 

من  اأقل  امل�ستثنى  يكون  اأن  ا�سرتاطهم 

ن�سف امل�ستثنى منه. ينظر: �رشح الت�سهيل 

.293/2

-  اعرت�ض على »الب�رشيني اإل الأخف�ض« يف 

منعهم نيابة غري املفعول به - مع وجوده- 

عن الفاعل. ينظر: �رشح الت�سهيل 128/2.

-  اعرت�ض على »اأكرث الب�رشيني« يف ادعائهم 

على  بها  امل�ستثنى  »�سوى«  ن�سب  لزوم 

�رشح  ينظر:  الت�رشف.  وعدم  الظرفية 

الكافية 716.

-  اعرت�ض على »�سيبويه وغريه من الب�رشيني« 

التوكيد  بنون  الإتيان  بوجوب  قولهم  يف 

بالألف وامل�سند  املعتل  الفعل  م�سددة بعد 

الكافية  �رشح  ينظر:  الثنني.  األف  اإىل 

.1417

»الب�رشيون«

»اأكرث الب�رشيني«

»جمهور الب�رشيني«

»�سيبويه واأكرث 

الب�رشيني«

»بع�ض الب�رشيني«

»الب�رشيون اإل 

الأخف�ض«

25

مو�سعًا

تنظر بع�ض

امل�سائل يف: من م�سائل االعرتا�ض

املعرت�ض عليهم

واألفاظ التعبري

عنهم

عدد

موا�سع

االعرتا�ض
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�رشح الت�سهيل:

 ،199  ،163  ،160  ،117/1

 ،320  ،313  ،302  ،272

،372 ،367

 ،87  ،34  ،)2(29  ،17/2

 ،218 ،178 ،167 ،153 ،96

 ،348  ،347  ،341  ،340

،420 ، )2(409 ،385

 ،204  ،175  ،43  ،32/3

 ،398  ،346  ،331  ،288

.412

�رشح الكافية:

 ،1078  ،877  ،748  ،653

.1711 ،1677 ،1393

-  اعرت�ض على »الكوفيني« يف زعمهم باأنَّ 

بها  النافية جيء  بـ»ما« هي  املقرتنة  »اإْن« 

للتوكيد. ينظر: �رشح الت�سهيل 371/1.

-  اعرت�ض على »بع�ض الكوفيني« يف قولهم 

باأن تاأخر امل�سند ل يخل برفعه امل�سند اإليه. 

ينظر: �رشح الت�سهيل 108/2.

يف  والأخف�ض«  »الكوفيني  -  اعرت�ض 

توجيههم الن�سب يف قول العرب: »كلمته 

فاه اإىل يّف«. ينظر: �رشح الت�سهيل 424/2.

-  اعرت�ض على »الفراء واأكرث الكوفيني« يف 

ا�سمان.  و»بئ�ض«  »نعم«  باأن  حكمهم 

ينظر: �رشح الت�سهيل 5/3.

الك�سائي«  عدا  »الكوفيني  على  -  اعرت�ض 

التعجب.  يف  »اأَْفَعل«  با�سمية  قولهم  يف 

ينظر: �رشح الت�سهيل 31/3.

قولهم  يف  »الكوفيني«  على  -  اعرت�ض 

ينظر:  املبتداأ.  اجلامد �سمري  بتحمل اخلرب 

�رشح الكافية 338.

يف  الكوفيني«  »بع�ض  على  -  اعرت�ض 

اإجازتهم ن�سب اجلزاأين يف باب الأحرف 

�رشح  ينظر:  اخلرب.  الرافعة  ال�سم  النَّا�سبة 

الكافية 516. 

ا�سرتاطهم  يف  »الكوفيني«  على  -  اعرت�ض 

»الكوفيون«

»بع�ض الكوفيني«

»الكوفيون عدا 

الك�سائي«

»الكوفيون 

والأخف�ض«

»الفراء واأكرث 

الكوفيني«

 52

مو�سعًا

تنظر بع�ض

امل�سائل يف: من م�سائل االعرتا�ض

املعرت�ض عليهم

واألفاظ التعبري

عنهم

عدد

موا�سع

االعرتا�ض
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�رشح الت�سهيل:

 ،351  ،152  ،145  ،136/1

 ،51/2  ،397  ،394  ،366

 ،245 ،241 ،213 ،139 ،55

 ،46/3  ،382  ،329  ،316

 ،135 ،134 ،130 ،95 ،87

.428 ،258

و�رشح الكافية ال�سافية:

.1606 ،1106 ،775 ،428

و�رشح العمدة:

.503 ،476 ،291

�سواهد  التو�سيح:

.126 ،107 ،)2(30

لإبدال النَّكرة من املعرفة اتِّفاق لفظيهما. 

ينظر: �رشح العمدة 581.

»من«  لزيادة  ا�سرتاطه  يف  عليه  -  اعرت�ض 

اأو  اأن يكون جمرورها نكرة م�سبوقًا بنفي 

ا�ستفهام. ينظر: �رشح الت�سهيل 138/3.

-  اعرت�ض على ظاهر كالمه الذي ُيفهم منه 

اأنَّ »اإذا« الدالَّة على املفاجاأة ظرف زمان 

حا�رش. ينظر: �رشح الت�سهيل 214/2.

-  اعرت�ض على مذهبه القائم على منع تقدمي 

التمييز على عامله املت�رشف. ينظر: �رشح 

الت�سهيل 389/2.

-  اعرت�ض عليه وعلى من احتج له يف القول 

ينظر:  زائدة.  التعريف  »األ«  همزة  باأنَّ 

�رشح الت�سهيل 253/1.

-  اعرت�ض عليه وعلى من تبعه يف اأنَّ انف�سال 

راجٌح.  »كنته«  نحو  يف  الثاين  ال�سمري 

ينظر: �رشح الت�سهيل 154/1.

بع�ض  قول  ن�سب  عندما  عليه  -  اعرت�ض 

اإىل  ذاهبون«  اأَجمعون  »اإنَّهم  العرب: 

الغلط. ينظر: �رشح الكافية 515.

خرب  يف  يذكر  مل  اأنَّه  يف  عليه  -  اعرت�ض 

»�سيبويه«

)ت 180هـ(

»ظاهر كالم 

�سيبويه«

»مذهب �سيبويه«

»�سيبويه ومن 

وافقه«

»�سيبويه ومن قلده«

»�سيبويه ومن تابعه«

»�سيبويه ومن احتج 

له«

 * جاء ذكر 

»�سيبويه« تابعًا 

»اخلليل« يف اأربع 

م�سائل، وقد جاء 

متبوعًا يف كثري من 

م�سائل العرتا�ض.

 43

مو�سعًا

تنظر بع�ض

امل�سائل يف: من م�سائل االعرتا�ض
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�رشح الت�سهيل:

 ،306  ،216  ،127  ،92/1

 ،159  ،145  ،174  ،51/2

 ،75/3  ،305  ،291  ،279

.236

و�رشح الكافية ال�سافية:

.1394

 

�رشح الت�سهيل:

 ،68  ،52  ،9/2  ،247/1

 ،283  ،279  ،166  ،130

 ،192 ،85 ،33 ،9/3 ،312

د من »اأن«. ينظر: �رشح  »كرب« اإل التجرُّ

العمدة 815.

-  اعرت�ض على من قلده يف حكم منع جميء 

»من« لبتداء الغاية الزمانيَّة. ينظر: �سواهد 

التو�سيح 130.

الف�سل  �سمري  باأنَّ  قوله  يف  عليه  -  اعرت�ض 

ينظر:  تقدم.  اإذا  يتقدم مع اخلرب  )العماد( 

�رشح الت�سهيل 169/1.

 :sالنَّبي قول  توجيهه  يف  عليه  -  اعرت�ض 

َياَمةرِ  القرِ َيوَم  َعَذابًا  النَّا�ضرِ  اأَ�َسدِّ  ن  مرِ »اإنَّ 

ُروَن«. ينظر: �رشح الت�سهيل 13/2. وِّ امل�سَ

اإجازتهما  يف  الفراء  وعلى  عليه  -  اعرت�ض 

اختالفهما  على  التنبيه  مع  »كان«،  بناء 

يف تقدير الأ�سلوب. ينظر: �رشح الت�سهيل 

.130/2

عن  التمييز  نيابة  اإجازته  يف  عليه  -  اعرت�ض 

الفاعل. ينظر: �رشح الت�سهيل 130/2.

-  اعرت�ض عليه يف اإعماله ا�سم الفاعل امل�سغر 

واملو�سوف. ينظر: �رشح الت�سهيل 74/3. 

-  اعرت�ض عليه فيما روي عنه من اأنَّ »لول« 

بعدها.  الذي  ال�سم  رافعة  المتناعيَّة هي 

ينظر: �رشح الت�سهيل 283/1.

»كم«  مميز  باأن  قوله  يف  عليه  -  اعرت�ض 

»الك�سائي«

)ت 189هـ(

 * جاء ذكر 

»الك�سائي« تابعًا 

»اخلليل« يف مو�سع 

واحد، كما جعله 

متبوعًا يف بع�ض 

م�سائل العرتا�ض.

اء« »الَفرَّ

)ت 207هـ(

اء وغريه من  »الفرَّ

الكوفيني«
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.345 ،301 ،244

و�رشح الكافية ال�سافية:

.1102 ،516

و�رشح العمدة:

.556

 

�رشح  ينظر:  مقدرة.  مبن  جمرور  اخلربية 

الت�سهيل 420/2.

منقول  باأنَّ »الآن«  قوله  -  اعرت�ض عليه يف 

ينظر:  »حان«.  مبعنى  »اآن«  الفعل  من 

�رشح الت�سهيل 220/2.

املركب  العدد  اإعرابه  يف  عليه  -  اعرت�ض 

واإعراب  العجر،  اإىل  ال�سدر  باإ�سافة 

الأول ح�سب موقعه. ينظر:�رشح الت�سهيل 

.402/2

-  اعرت�ض عليه يف ا�ستدلله على زيادة »اإىل« 

بقـراءة بع�سهـم: {

                   } ]ابراهيم: من الآية 37[. ينظر: 

�رشح الت�سهيل 143/3.

-  اعرت�ض عليه وعلى الزخم�رشي يف اإعرابهما 

]غافر:   { {    } يف قراءة: {  

الت�سهيل  �رشح  ينظر:   .]48 الآية  من 

.292/3

-  اعرت�ض عليه وعلى الأخف�ض يف اإجازتهما 

«، بجعل الو�سف  يَدانرِ نحو: »اإنَّ َقائمًا الزَّ

« ورفع ما بعده مغنيًا عن اخلرب،  ا�سمًا لـ»اإنَّ

ينظر: �رشح الكافية 478.

اء وبع�ض  »الفرَّ

الكوفيني«

اء مع  »الفرَّ

الكوفيني«

* جعله ابن مالك 

يف بع�ض امل�سائل 

على راأ�ض جمع من 

النَّحويني املعرت�ض 

عليهم.

* جاء ربط ابن 

اء  مالك بني الفرَّ

والكوفيني اأكرث 

مما هو بني �سيبويه 

والب�رشيني؛ على 

الرغم من اأنَّه 

يجعلهما على راأ�ض 

املدر�ستني.

تنظر بع�ض

امل�سائل يف: من م�سائل االعرتا�ض

املعرت�ض عليهم

واألفاظ التعبري

عنهم

عدد

موا�سع
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306

�رشح الت�سهيل:

 ،29/2 ،372 ،222 ،123/1

 ،)2( 144 ،128 ،100 ،40

 ،330  ،328  ،233  ،207

 ،251  ،77/3  ،412  ،402

.400

و�رشح الكافية ال�سافية:

 ،1050  ،940  ،573  ،350

.1528 ،1500 ،1081

-  اعرت�ض عليه يف قوله باأنَّ الأمثلة اخلم�سة معربة 

دليل  والنُّون  ال�سمائر،  قبل  رة  مقدَّ بعالمات 

على الإعراب. ينظر: �رشح الت�سهيل 51/1.

-  اعرت�ض عليه يف اإجازته دخول الفاء على 

ال�رشط.  اأداة  ي�شبه  ال  الذي  املبتداأ  خرب 

ينظر: �رشح الت�سهيل 330/1. وكانت هذه 

الق�سية يف �رشح الكافية 378 حمط اعرتا�سه 

على من نقل عنه هذا الراأي. 

»كاد«  ا�ستعمال  اإجازته  عليه يف  -  اعرت�ض 

زائدة. ينظر: �رشح الت�سهيل 400/1.

قبل  »ما«  باأنَّ  قوله  يف  عليه  -  اعرت�ض 

ينظر:  مو�سول.  ا�سم  بية  التعجُّ »اأفعل« 

�رشح الت�سهيل 31/3.

كي�سان  وابن  املربد  وعلى  عليه  -  اعرت�ض 

والزخم�رشي يف منعهم الف�سل بني فعل التعجب 

ومعموله. ينظر: �رشح الت�سهيل 41/3.

له  وانت�رش  وافقه  من  وعلى  عليه  -  اعرت�ض 

يف م�ساألة عامل اجلر يف نحو: »ها اهلل«. 

ينظر: �رشح الت�سهيل 200/3.

»اأن«  بزيــادة  قولــه  فـي  عليــه  -  اعــرت�ض 

فـي قوله تعاىل: { 

          } ]البقرة: من الآية 246[. ينظر: �رشح 

العمدة 332.

الأخف�ض

)ت 215هـ(

»الأخف�ض ومن 

وافقه«

»مذهب الأخف�ض«

*  جاء ذكر 

الأخف�ض تابعًا 

لغريه من النَّحويني 

يف نحو اأحد ع�رش 

مو�سعًا، وقد 

جعله ابن مالك 

يف كثري من م�سائل 

العرتا�ض عليه 

على راأ�ض جمع من 

النَّحويني املتاأخرين.

32

مو�سعًا

تنظر بع�ض

امل�سائل يف: من م�سائل االعرتا�ض

املعرت�ض عليهم

واألفاظ التعبري

عنهم

عدد
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�رشح الت�سهيل:

 ،194  ،147  ،66  ،57/2

،406 ،397 ،328 ،319

 ،175  ،99  ،60  ،23/3

 ،189  ،185  ،181  ،179

.430 ،368 ،338

و�رشح الكافية ال�سافية:

.1622 ،1423 ،1009

�رشح العمدة:

.313 ،276

رفع  البتداء  باأنَّ  قوله  يف  عليه  -  اعرت�ض 

املبتداأ مبا�رشة، ورفع اخلرب بوا�سطة املبتداأ. 

ينظر: �رشح الت�سهيل 271/1. 

»حا�سا«  باأنَّ  حكم  عندما  عليه  -  اعرت�ض 

اإن وليها جمرور. ينظر: �رشح  الفعلية  تلزم 

الت�سهيل 308/2.

املتاأخرين  من  كثري  وعلى  عليه  -  اعرت�ض 

الذين اتبعوه يف اأنَّ »اأي« كـ»الهمزة« يف 

�رشح  ينظر:  القريب.  مبناداة  الخت�سا�ض 

الت�سهيل 386/3.

بالنداء  العلم  تعريف  اأنَّ  يف  عليه  -  اعرت�ض 

اإزالة تعريف العلمية. ينظر: �رشح  ي�ستلزم 

الت�سهيل 392/3.

باأنَّ نحو:»لولي«  -  اعرت�ض عليه يف قوله 

يحتج  من  كالم  يف  لي�ض  و»لولنا« 

بكالمه. ينظر: �رشح الكافية 785.

»بل«  تكون  اأن  اإجازته  يف  عليه  -  اعرت�ض 

ناقلة حكم النَّفي والنَّهي ملا بعدها. ينظر: 

�رشح الكافية 1234.

-  اعرت�ض على مذهبه ومذهب ابن ال�رشَّاج 

با ُجعال ا�سمًا  « و»َذا« اإذا ُركِّ يف اأنَّ »َحبَّ

�رشح  ينظر:  بالبتداء.  مرفوعًا  واحداً 

العمدة 801.

املربد

)ت 285هـ(

»مذهب املربد«

»املربد واأكرث 

املتاأخرين«

* وقد جاء ذكر 

املربد تابعًا لغريه يف 

نحو ثالثة موا�سع، 

وقد جعله ابن مالك 

يف كثري من م�سائل 

العرتا�ض عليه 

على راأ�ض جمع من 

النَّحويني املتاأخرين، 

ول�سيما مع »ابن 

ال�رشاج«. 

31

مو�سعًا

تنظر بع�ض

امل�سائل يف: من م�سائل االعرتا�ض
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�رشح الت�سهيل:

 ،263  ،146/2  ،351/1

.254/3

 

�رشح الت�سهيل:

.357 ،278 ،198 ،58/2

و�رشح الكافية ال�سافية:

.826

و»َما«  »َمن«  اإحلاقه  يف  عليه  -  اعرت�ض 

�رشح  ينظر:  باملعارف.  ال�ستفهاميتني 

الت�سهيل 119/1.

ت�سغري  باطراد  اإجازته  يف  عليه  -  اعرت�ض 

»اأَْفَعل« التعجبية، وقيا�سه على ذلك ت�سغري 

ل«. ينظر: �رشح الت�سهيل 40/3. »اأَْفعرِ

-  اعرت�ض عليه يف جعله اإ�سافة كل بع�ض مبعنى 

»من« باإطالق. ينظر: �رشح الكافية 905.

-  اعرت�ض عليه يف قوله باأنَّ »اإيَّا« ا�سم ظاهر 

الت�سهيل  �رشح  ينظر:  �سمرياً.  ولي�ست 

.144/1

-  اعرت�ض عليه يف قوله باأنَّ نا�سب املفعول 

ينظر:  املعيَّة.  واو  بعد  م�سمر  فعل  معه 

�رشح الت�سهيل 249/2.

-  اعـرت�ض عليــه فــي اإعــراب {           } 

فــي قولـه تعـاىل: {

            } ]�ســباأ: مـن الآيـة 28[ باأنَّهـا حـال 

للمبالغة.  والتاء   { من الكاف يف {    

ينظر: �رشح الت�سهيل 337/2.

مميز  جر  عامل  م�ساألة  يف  عليه  -  اعرت�ض 

اإذ جعل  اجلر؛  ات�سلت بحرف  اإذا  »كم« 

الت�سهيل  ينظر: �رشح  نف�سها.  بها  اخلف�ض 

.419/2

ابن كي�سان

)ت 299هـ(

* جاء تابعًا لغريه 

من ال�سابقني يف 

مو�سعني، كما جاء 

ذكره متبوعًا يف 

بع�ض امل�سائل.

اج الزجَّ

)ت 311هـ(

* جاء تابعًا لغريه 

من النَّحويني يف 

مو�سعني، كما 

ذكره يف بع�ض 

امل�سائل على راأ�ض 

بع�ض من املتاأخرين 

املعرت�ض عليهم.

7

موا�سع

9

موا�سع

تنظر بع�ض
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عدد

موا�سع

االعرتا�ض



309

�رشح الت�سهيل:

.59/3 ،74/2 ،214/1

ال�سافية  الكافية  و�رشح 

.627

�رشح الت�سهيل:

 ،256  ،146/2  ،375/1

.274 ،128/3 ،277

على  الن�سب  اإجازته  يف  عليه  -  اعرت�ض 

ال�ستثنائية،  »اإل«  بعد  ل�سمني  البدلية 

درهمًا  اأحداً  اأعطيت  »ما  نحو:  يف  كما 

الت�سهيل  �رشح  ينظر:  دانقًا«.  عمراً  اإل 

.292/2

-  اعرت�ض عليه وعلى من تبعه من املتاأخرين 

بجواز  القول  من  املربد  اإىل  ن�سبوه  فيما 

التفريغ والإتباع بعد »لو« يف نحو: »لو 

�رشح  ينظر:  لهلكنا«.  زيٌد  اإل  َمَعَنا  َكاَن 

الت�سهيل 299/2.

منعهم  يف  الفار�سي  وعلى  عليه  -  اعرت�ض 

نعت فاعل »نعم« و»بئ�ض«. ينظر: �رشح 

الت�سهيل 10/3.

-  اعرت�ض عليه فيما حكاه عن راأي املربد من 

بـ»اأ�ستثني«  »اإل«  بعد  امل�ستثنى  ن�سب  اأنَّ 

م�سمراً. ينظر: �رشح الت�سهيل 273/2.

قولهم  يف  وافقه  من  وعلى  عليه  -  اعرت�ض 

ب�رشاً  مترنا  »هذا  نحو  يف  النَّ�سب  باأنَّ 

اأطيب منه رطبًا« باإ�سمار »كان«. ينظر: 

�رشح الت�سهيل 344/2.

املوافق   - ال�سلوبني  وعلى  عليه  -  اعرت�ض 

يف  الن�سب  عامل  حول  راأيهما  يف  له- 

ثاين مفعويل باب »ظن« اإذا �سيغ منه ا�سم 

ابن ال�رشَّاج

)ت 316هـ(

* ذكره ابن مالك 

تابعًا لغريه من 

ال�سابقني يف �سبعة 

موا�سع، كما جعله 

متبوعًا يف بع�ض 

م�سائل العرتا�ض 

عليه.

ال�سريايف

)ت 368هـ(

* معظم م�سائل 

اعرتا�سه تتعلق 

مب�ساألة فهمه لكالم 

ال�سابقني والنقل 

عنهم.

* جاء ذكره تابعًا 

لغريه من النَّحويني 

يف ثمانية موا�سع، 

7

موا�سع

10

موا�سع

تنظر بع�ض
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�رشح الت�سهيل:

 ،35/2  ،379  ،317  ،88/1

 ،152  ،104  ،9/3  ،100

.316 ،229 ،174 ،173

و�رشح الكافية ال�سافية:

.1238 ،959 ،820 ،435

فاعل مبعنى املا�سي جمرداً من »األ«. ينظر: 

�رشح الت�سهيل 78/3.

اأجرى  الذي  ال�سريايف  على  -  اعرت�ض 

على  الواو  ا�ست�سحاب  يف   - »يا�سمون« 

حال  النُّون  �شقوط  وامتناع  حال،  كل 

جمرى  العرب  بع�ض  كالم  يف  الإ�سافة- 

»زيتون«. ينظر: �رشح الكافية 199.

باأنَّ حق ميم »فم«  قوله  -  اعرت�ض عليه يف 

ينظر:  ال�سعر.  �رشورة  يف  اإل  تثبت  األَّ 

�رشح الت�سهيل 49/1.

باأنَّ  قولهم  الزخم�رشي يف  عليه وعلى  -  اعرت�ض 

دخول الباء على اخلرب بعد »ما« خم�سو�ض بلغة 

اأهل احلجاز. ينظر: �رشح الت�سهيل 383/1.

ل  العرتا�ض  باأنَّ  قوله  يف  عليه  -  اعرت�ض 

�رشح  ينظر:  واحدة.  بجملة  اإل  يكون 

الت�سهيل 378/2.

العاطف  بني  الف�سل  منعه  يف  عليه  -  اعرت�ض 

واملعطوف بالظرف واملجرور يف غري �رشورة 

ال�سعر.  ينظر: �رشح الت�سهيل  384/3.

قوله  يف  »ملا«  باأنَّ  قوله  يف  عليه  -  اعرت�ض 

 { تعاىل: {    

]الكهف: من الآية 59[ ظرف مبعنى حني. 

ينظر: �رشح الكافية 1643.

كما جعله متبوعًا 

يف بع�ض امل�سائل.

اأبو علي الفار�سي

)ت 377هـ(

* جاء ذكره تابعًا 

لغريه يف نحو 

�ست م�سائل، كما 

جعله ابن مالك 

متبوعًا يف كثري من 

امل�سائل ول�سيما 

بالزخم�رشي.

22

مو�سعًا

تنظر بع�ض
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�رشح الت�سهيل:

.251/2

.266 ،259/3

و�رشح الكافية ال�سافية:

.696

 

�رشح الت�سهيل:

،230 ،225 ،148 ،18/1

،372 ،337 ،219 ،159/2

.310 ،262/3

و�رشح الكافية ال�سافية :

.1637 ،1531 ،1152 ،394

�رشح العمدة:

.594

-  اعرت�ض عليه وعلى ال�سريايف وابن برهان 

ينظر:  »لي�ض«.  خرب  تقدمي  اإجازتهم  يف 

�رشح العمدة 206.

يف  املتاأخرين  بع�ض  وعلى  عليه  -  اعرت�ض 

باأن »كان« واأخواتها تدل على  حكمهم 

زمن وقوع احلدث ول تدل على احلدث 

نف�سه. ينظر: �رشح الت�سهيل 338/1.

-  اعرت�ض عليه يف اإجازته تقدمي »واو« املعية 

�رشح  ينظر:  امل�ساحب.  على  بعدها  وما 

الت�سهيل 252/2.

قول  يف  »اأم«  باأن  قوله  يف  عليه  -  اعرت�ض 

اأم �ساء« مبنزلة الهمزة  العرب: »اإنها لإبل 

ينظر:  �ساء.  اأهي  بل  التقدير:  واأن  وبل، 

�رشح الت�سهيل 326/3.

-  اعرت�ض عليه يف قوله باأنَّ »بات« قد ت�ستعمل 

مبعنى »�سار«. ينظر: �رشح الت�سهيل 346/1.

-  اعرت�ض عليـه يف اإعرابـه {                } 

فــــي قوله تعاىل: {

           } ]الرعــد: من الآيــة 12[ باأنهما 

حالن. ينظر: �رشح الت�سهيل 179/2.

-  اعرت�ض عليه يف اإجازته تو�سيط الواو بني 

الت�سهيل  ال�سفة واملو�سوف. ينظر: �رشح 

.302/2

ابن جني

)ت 392هـ(

* جعله ابن مالك 

يف بع�ض املوا�سع 

متبوعًا بغريه من 

املتاأخرين، ومل اأجده 

عند ابن مالك تابعًا 

لغريه.

الزخم�رشي

)ت 538هـ(

* من اأكرث النَّحويني 

الذين ورد ذكرهم 

يف اعرتا�سات ابن 

مالك؛ لكنَّه جاء 

يف نحو �ستة ع�رش 

مو�سعًا تابعًا لغريه 

من املتقدمني، وقد 

7

موا�سع

22

مو�سعًا
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�رشح الت�سهيل:

.330/3 ،100/2 ،277/1

اللفظي  التوكيد  اإجازته  يف  عليه  -  اعرت�ض 

باإعادته  لي�ض من حروف اجلواب  حلرف 

وحده. ينظر: �رشح الت�سهيل 303/3.

-  اعرت�ض عليه وعلى اجلزويل يف قولهما باأنَّ 

بني متيم يلتزمون حذف خرب »ل« النافية 

للجن�ض. ينظر: �رشح الكافية 537.

-  اعرت�ض عليه يف تقديره »ثبت« بني »لو« 

الكافية  �رشح  ينظر:   .» لـ»اأنَّ املبا�رشة 

.1635

-  اعرت�ض عليه يف تقديره جملة حمذوفة بني 

الهمزة وحرف العطف املت�سل بها. ينظر: 

�سواهد التو�سيح 12. 

يف  الن�سب  عمل  ن�سبته  يف  عليه  -  اعرت�ض 

اعرت�سه  كما  املبتداأ؛  اإىل  املغني  الظرف 

اإىل �سيبويه. ينظر:  حني ن�سب هذا الراأي 

�رشح الت�سهيل 314/1. 

-  اعرت�سه يف قوله باأن نا�سب امل�ستثنى هو 

ما قبل »اإل« على �سبيل ال�ستقالل. ينظر: 

�رشح الت�سهيل 277/2.

يف  »الواو«  بلزوم  قوله  يف  عليه  -  اعرت�ض 

ل  معنى  ما�سية  كانت  اإن  احلال  جملة 

اأو مل يكن.  ال�سمري  فيها  �سواء كان  لفظًا، 

ينظر: �رشح الت�سهيل 370/2.

جعله ابن مالك 

متبوعًا يف بع�ض 

امل�سائل.

ابن خروف

)ت 606هـ(

* جاء ذكره يف 

م�سائل العرتا�ض 

تابعًا يف نحو خم�ض 

م�سائل، ومل اأجده 

متبوعًا ويرجع ذلك 

لتاأخره.

6

موا�سع

تنظر بع�ض

امل�سائل يف: من م�سائل االعرتا�ض

املعرت�ض عليهم

واألفاظ التعبري

عنهم

عدد

موا�سع

االعرتا�ض
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الذين  النَّحويني  عدد  اأن  اإىل  ون�شري  مالك،  ابن  عليهم  اعرت�ض  من  اأبرز  هم  هوؤالء 

اعرت�شهم ابن مالك بلغ »47« نحويًا بني تابع ومتبوع. واإىل جانب من �شبق ذكرهم جنده 

قد اعرت�ض يف اأكرث من مو�شع على كل من:

االأنباري،  وابن  وثعلب،  واملازين،  واجلرمي،  وه�شام،  ويون�ض،  اخلليل،    

والزجاجي، والرماين، وابن برهان، واجلرجاين، واالأعلم، وابن اخل�شاب، وابن معطي، 

وال�شلوبني، وابن ع�شفور.

وجاء اعرتا�شه يف مو�شع واحد على كل من:

خلف، وقطرب، واالأ�شمعي، وابن قتيبة، واالأخف�ض ال�شغري، وابن والد، والنحا�ض، 

ال�شجري، وابن طاهر،  الطراوة، وابن  ال�شيد، وابن  باب�شاذ، وابن  وابن در�شتويه، وابن 

)�شاحب  م�شعود  بن  وعلي  اخلباز،  وابن  االأفا�شل،  و�شدر  واجلزويل،  وال�شيمري، 

امل�شتوفى(.

ومما �شبق يتبني لنا اأمور؛ اأهمها:

1-  �شعة اطالع ابن مالك على م�شائل النَّحو وقدرته الفائقة على تتبع م�شائل اخلالف 

واالعرتا�ض وتطورها؛ بوقوفه على تراث �شخم الأعالم النَّحويني باجتاهات خمتلفة 

اأمينًا  وعاًء  الت�شهيل-  �رشح  -وال�شيما  بحق  م�شنَّفاته  فكانت  متعددة،  واأزمان 

على  �شواء  عنها،  النَّقل  اأو  اإليها  باالإ�شارة  ا  اإمَّ النَّحوية،  امل�شنَّفات  من  كثرياً  حفظ 

�شبيل االنت�شار والتاأييد اأو اخلالف واالعرتا�ض، وكان لهذا اأثره يف دقة اأحكامه، 

ورجاحة اآرائه.

من  كثري  يف  باإجماعهم  االعتداد  وترك  النَّحويني،  اعرتا�ض  يف  مالك  ابن  2-  جراأة 

م اأدلته ونظر اإىل ق�شايا النَّحو بتجرد من دون تع�شب ملذهب اأو  املوا�شع، بل حكَّ

اأو  اأن ُين�شب ابن مالك اإىل مذهب  علماء. واإن من جمانبة ال�شواب بعد كل ذلك 
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مدر�شة؛ فهو ن�شيج وحده.

3-  يعد هوؤالء العلماء الذين اعرت�شهم ابن مالك اأبرز من اأثَّر يف فكره؛ اإذ مل يخالفهم 

اإال بعد تتبع الأقوالهم يف م�شنَّفاتهم املختلفة، وطول تاأمل فيها، ومعرفة الأوجهها 

املحتملة، وهو اإذ يخالفهم فيما ذكرنا من موا�شع فاإنَّه يف غريها كان موافقًا لهم 

ومنت�رشاً الآرائهم.

       ومما يالحظ يف هذا ال�شدد هو �شبه غياب لعلماء النِّ�شف االأول من القرن ال�شابع، 

الذين يفرت�ض بهم اأن يكونوا اأ�شاتذته و�شيوخه، فلم نر خمالفته لهم كما هو �شائع 

يف تاريخ النَّحو بني نوابغ التالميذ واأ�شاتذتهم؛ ومن هنا فلي�ض ببعيد -يف راأيي- ما 

؛ واإن 
)1(

ذهب اإليه اأبو حيان من اأنَّ ابن مالك مل ي�شحب من له الرباعة يف علم الل�شان

، بيد اأنَّ اأثرهم 
)2(

كان بع�ض اأ�شحاب الرتاجم قد ذكروا تتلمذه على بع�ض العلماء

كان �شئياًل؛ اإذ مل جند منهم اإال اأبا علي ال�شلوبني يف موا�شع قليلة، وال اأثر الأعالم 

كانت لهم �شهرتهم كابن احلاجب ابن يعي�ض اللذين قيل اإنَّ ابن مالك جال�شهما.

4-  اأثر �شيبويه يف ابن مالك كبري، ومل يقف ابن مالك عند حد تقوية راأيه واالنت�شار له 

وتف�شري ن�شو�شه؛ بل اأكرث من اعرتا�شه وخمالفته، فكان �شيبويه اأكرث النَّحويني ذكراً 

يف م�شنَّفاته، وهذا يوؤكد اأنَّ ابن مالك كان �شاحب تاأثري كبري يف الدر�ض النَّحوي؛ 

حتى عده بع�شهم على راأ�ض مرحلة ثانية من مراحله التي جاء على راأ�ض مرحلتها 

.
)3(

االأوىل �شيبويه وكتابه

العرب، وهو  نقلهما عن  ماأمونان يف  ثقتان  اء  والفرَّ الك�شائي  اأنَّ  مالك  ابن  5-  يرى 

يف�شل بني كونهما رواتيني من الثقات ونحويني يوؤخذ من كالمهما ويرد؛ لذا فقد 

)1( ينظر: البحر املحيط 371/4.

)2( ينظر: نفح الطيب 222/2. والوايف بالوفيات 286/3.

)3( تنظر: مقدمة حتقيق �رشح الت�شهيل )هـ(.
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اعرت�شهما يف م�شائل النَّحو وق�شاياه، مع اأخذه بجميع مروياتهما عن العرب؛ بل 

رمبا بنى اأحكامه عليها يف م�شائل االعرتا�ض.

اأكرث من االعرتا�ض عليه- كان عاملًا متفرداً  اأّن االأخف�ض -الذي  ابن مالك  6-  يوؤكد 

التي كانت  ب  التع�شُّ فيه رياح  توؤثر  مل  اإذ  النَّحويَّة؛  الق�شايا  اإىل  وجمتهداً يف نظرته 

تع�شف باأقرانه، ومن هنا اأفرده ابن مالك كثرياً بالذكر واالنت�شار واالعرتا�ض.
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الف�صل الثاين

منهج ابن مالك يف اعرتا�ضاته النَّحويَّة

- املبحث االأول: منهج يف عر�ض االآراء املخالفة.

- املباحث الثاين: اأ�شلوبه يف االعرتا�ض.

- املبحث الثالث: منهجه يف رد االأوال املعرت�ض عليها.
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الف�صل الثاين

منهج ابن مالك يف اعرتا�صاته النَّحويَّة

َوا�شٌح،  َوا�شٌع  اأي:  َنْهٌج؛  َطِريٌق  ُيقال:  الوا�شح،  البنيِّ  ريق  الطَّ اللغة:  املْنَهج يف  اأ�شل 

.
)1(

ريق: �َشَلْكُتُه َح، وَنَهْجُت الطَّ وَنَهَج االأْمَر واأَْنَهَج لغتان؛ اأي: َو�شَّ

، واملتاأمل يف 
)2(

واملنهج يف اال�شطالح: هو الطريقة التي ي�شل بها االإن�شان اإىل حقيقة

ارت�شاه  منهج وطريق  �شار وفق  قد  اأنَّه  النَّحوية يالحظ  مالك ومناق�شاته  ابن  اعرتا�شات 

يف عر�ض راأي املخالف، واأ�شلوب االعرتا�ض عليه، وم�شالك معينة يف الرد، واالإبانة عن 

راأيه املختار، وعلى هذه الق�شايا �شتكون حماور هذا املبحث التي نف�شل احلديث عنها فيما 

يلي: 

املبحث الأول: منهجه يف عر�ض الآراء املخالفة: 

را�شة املف�شلة ملنهج ابن مالك يف عر�شه االآراء املخالفة قيمة كبرية واأ�شا�شًا ثابتًا  متثل الدِّ

للك�شف عن مدى مو�شوعيته واعتداله واأمانته العلمية يف عر�ض املناهج املقابلة؛ الأنَّ من 

�شاأن التحيز والتع�شب -اإذا دخال يف اأي درا�شة- اأن ي�شببا ا�شطرابًا يف مو�شوعية الدرا�شة 

واحلكم على طريف النزاع.

و�شنتناول هذا املحور بالدرا�شة من خالل بع�ض العنا�رش التي ت�شهم يف ر�شم �شورة عن 

منهج ابن مالك يف عر�ض الراأي املخالف:

اأي اإىل القائلني به:  F     الهتمام بن�ضبة الرَّ

)1( ينظر: العني 392/3، وتهذيب اللغة 41/6، ول�شان العرب 383/2.

)2( ينظر: منهاج البحث 15.
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القائلني بها ق�شية ال تنف�شل عن الدرا�شة النحوية املتعمقة؛ الأن ن�شبة  اإىل  ن�شبة االآراء 

وا�شتكمال  ال�شطور  بني  مبا  ومعرفة  الن�شو�ض،  يف  تدبر  من  يخلو  ال  جمهد  عمل  الراأي 

للفكرة يف م�شنفات املنقول عنه.

ون�شبة االآراء يف اآثار ابن مالك وا�شحة جلية؛ اإذ كان �شديد احلر�ض عليها حتى يف متونه 

النَّظيمة التي حتكمها ال�رشورات االأ�شلوبية، ومن ذلك قوله يف منت الكافية ال�شافية:

َع��ْب��َداَك��ا« َق��اِئ��م��اً  »اإِنَّ  ��ِع��ي��ٌد َذاَك�����ا«)))»ون��ح��و:  اأََج�����اَز يَ��ْح��يَ��ى و���صَ

فن�شب القول بجواز جعل ال�شفة ا�شمًا لـ»اإن« ورفع ما بعدها لي�شد م�شد اخلرب، من 

اء و�شعيد بن م�شعدة االأخف�ض. دون االعتماد على نفي اأو ا�شتفهام؛ اإىل يحيى الفرَّ

ومن اأهم ما ي�شار اإليه يف ق�شية اهتمامه بن�شبة االآراء اأنَّه رمبا جعل ت�شحيح ن�شبة االأقوال 

اإىل اأ�شحابها هدفًا من اعرتا�شاته، كما مر معنا يف الف�شل ال�شابق، ومر يف عر�شنا الأهدافه؛ 

فقد قال يف راأي ُن�شب اإىل اأهل الكوفة يف اإفادة واو العطف الرتتيب: »وزعم بع�ض اأهل 

الكوفة اأنَّ الواو للرتتيب؛ ولي�ض مب�شيب ملا تقدم من الدالئل. واأئمة اأهل الكوفة براآء من 

 .
)2(

هذا القول؛ لكنَّه مقول«

اأو �شيبويه على خالفه، كما  اأنَّ راأي اخلليل  ورمبا نفى راأيًا ُن�شب اإىل الب�رشيني بتاأكيد 

يفعل االأمر نف�شه مع الك�شائي والفراء يف الراأي املن�شوب اإىل الكوفيني، وتنبه على ذلك 

؛ 
)3(

الدالئي يف �رشحه الت�شهيل، وجعل العلة يف كرثة ذلك كونهما »رئي�شي هاتيك الع�شابة«

ومن �شواهده القول ال�شابق الذي ُن�شب اإىل الكوفيني قوله حول داللة الواو العاطفة على 

الرتتيب: »ون�شب قوم اإىل الفراء اأنَّ الواو مرتبة، وال ي�شح ذلك؛ فاإنَّه قال يف معاين �شورة 

ا الواو فاإن �شئت جعلت االآخر هو االأول، واالأول هو االآخر، فاإذا قلت:  االأعراف: »فاأمَّ

)1( �رشح الكافية ال�شافية 478/1.

)2( �رشح الكافية ال�شافية 1206/3.

)3( نتائج التح�شيل986/2.
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 .
)1(

»ُزْرُت َعْبَد اهلل وَزْيداً«، فاأيهما �شئت كان هو املبتداأ بالزيارة««

ا اإن ا�شتهرت ن�شبة راأي  اأي حني يقع على ن�ضٍّ ل�شاحبه، واأمَّ وكثرًيا ما ي�رشح بن�شبة الرَّ

ا اإن وقف يف  اإىل نحوي ومل يجد يف ن�ض �شاحبها ما ينفيها اأثبتها باالإ�شناد واالإحالة، اأمَّ

اإليه على خالف ما ُن�شب فال يقبل هذه الن�شبة، ومن ذلك قوله عن راأي  ن�ض املن�شوب 

ا املربد فحكى عنه ال�شريايف اأنَّ ن�شب امل�شتثنى بعد »اإال«  ن�شبه ال�شريايف اإىل املربِّد: »واأمَّ

، ونقل ن�شه.
)2(

باأ�شتثني م�شمراً؛ وكالمه يف املقت�شب بخالف ذلك«

اأّما اإذا مل يثبت �شيٌء خمالف يف ن�ض املن�شوب اإليه فاإنه ُيحيل، ورمبا تعدد االإ�شناد، ومنه 

واملجرور:  اجلار  اأو  بالظرف  ومعموله  التعجب  فعل  بني  الف�شل  جواز  م�شاألة  يف  قوله 

�رشح  ابن خروف يف  املذهب  هذا  واختار  فم�شهور،  اجلرمي  مذهب  ذلك  ا كون  »واأمَّ

كتاب �شيبويه. وقال اأبو علي ال�شلوبني: حكى ال�شيمري اأنَّ مذهب �شيبويه منع الف�شل 

. فنقل مذهب �شيبويه عن ال�شلوبني الذي نقله عن 
)3(

بالظرف بني فعل التعجب ومعموله«

ال�شيمري.

واإذا كان ن�ض �شاحب الراأي غري �رشيح فاإنَّ ابن مالك ال يتعجل النِّ�شبة؛ بل ي�شدرها 

باألفاظ تبني اجتهاده يف فهم النَّ�ض، وتفتح املجال لفهم اآخر ون�شبة اأخرى، كاأن يقول: 

»وهو الظاهر من قول فالن«، اأو »ويف كالم فالن احتمال« فهذه �شيغ ت�شعف من الن�شبة، 

وجمع بينها يف ن�ض واحد، وذلك يف م�شاألة بناء امل�شاف اإىل ياء املتكلم؛ اإذ قال: »وزعم 

اجلرجاين - ووافقه ابن اخل�شاب واملطرزي، وهو الظاهر من قول الزخم�رشي- اأنَّ امل�شاف 

.
)4(

اإىل ياء املتكلم مبني، ويف كالم ابن ال�رشاج احتمال«

ومن حر�شه على ن�شبة االآراء اأنَّه ال ُيغفل م�شاألة تراجع النَّحوي عن راأيه، فهذا العلم 

)1( �رشح الت�شهيل 350/3. 

)2( �رشح الت�شهيل 273/2. 

)3( �رشح الت�شهيل 42/3. 

)4( �رشح الت�شهيل 279/3.
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النَّحوي عن  يرجع  فقد  ؛ 
)1(

اأكرثها ظني« النَّحو  »واأمور  الر�شي:  قال  اأو كما  اجتهادي 

راأي اإذا راأى اأنَّ غريه اأوىل واأوثق، ومن اأ�ش�ض املنهج العلمي الذي ارت�شاه ابن مالك اأال 

يبتعد عن مو�شع النزاع يف امل�شاألة من دون االإ�شارة اإىل ذلك اإن ح�شل، وقد فعل ذلك 

مع االأخف�ض حني اعرت�ض عليه يف قوله باأنَّ نحو »اأحمر«- مما منع من ال�رشف لعلة- اإذا 

ر بعد  ر فاإنَّه ُي�رشف؛ قال ابن مالك: »فمذهب �شيبويه اأنَّه ال ين�رشف اإذا ُنكِّ ي به ثم ُنكِّ �ُشمِّ

.
)2(

الت�شمية، وخالفه االأخف�ض مدة ثم وافقه يف كتابه االأو�شط«

نحو  »الكاف« يف  اإجازة جر  م�شاألة  منها يف  مو�شع،  من  اأكرث  املربد  مع  فعل  وكذا 

مالك:  ابن  قال  الزخم�رشي؛  راأي  وهو  موقعه،  الواقع  الظاهر  جر  ومنع  »املكرمك« 

املربد  اأنَّ  اإال  واملربد؛  الرماين  ذلك  اإىل  �شبقه  وقد  �شعيف،  هذا  الزخم�رشي يف  »فمذهب 

العاطف على  تقدم  الزخم�رشي يف م�شاألة  . ومع 
)3(

ال�رشاج« ابن  قاله  رجع عن ذلك، كذا 

اإذ  االآية 16[  ]الرعد: من   { اال�شتفهام، يف نحو قوله تعاىل: {    

الكالم،  له �شدر  الذي  اال�شتفهام  الأ�شالتها يف  الهمزة  ذلك يف  واغُتِفر  التقدم،  االأ�شل 

75[؛  االآية  من  ]البقرة:   { فجاء العاطف بعدها نحو قوله تعاىل: {   

عى  قال ابن مالك: »وقد غفل الزخم�رشي يف معظم كالمه يف الك�شاف عن هذا املعنى؛ فادَّ

اأن بني الهمزة وحرف العطف جملة حمذوفة، معطوفًا عليها بالعاطف ما بعده، ويف هذا 

من التَّكلف وخمالفة االأ�شول ما ال يخفى... وقد رجع الزخم�رشي عن احلذف اإىل ترجيح 

 .
)4(

الهمزة على اأخواتها بكمال الت�شدير«

اإليه اأحدهما  واإذا كان للنَّحوي قوالن يف امل�شاألة ذكرهما بالن�ض رداً على َمْن َن�شب 

من دون االآخر؛ كما فعل مع �شيبويه يف م�شاألة داللة »من« على ابتداء الغاية الزمانيَّة؛ فقد 

)1( �رشح الكافية 291/3.

)2( �رشح الكافية ال�شافية 1499/3.

)3( �رشح الت�شهيل 86/3.

)4( �شواهد التو�شيح 12.
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ه الذي يفيد اأنها البتداء الغاية املكانية كما هو امل�شهور عنه، ونقل من مو�شع اآخر  ذكر ن�شِّ

قوله باإفادتها ابتداء الغاية الزمانيَّة، وهو مما خفي على كثري من النَّحويني؛ فقلدوا �شيبويه يف 

.
)1(

مو�شع، وغفلوا عن راأيه االآخر

قد ي�شتغني عن ذكر القولني باالإ�شارة اإىل مكان القول املعرت�ض عليه من كتب النَّحوي 

اإفادة »لن« تاأبيد النَّفي؛ اإذ قال: »ثم  املختلفة، كما ذكر يف اعرتا�شه على الزخم�رشي يف 

، فهو مل 
)2(

اأ�رشت اإىل �شعف قول من راأى تاأبيد النفي بـ»لن«، وهو الزخم�رشي يف »اأمنوذجه«

 .
)3(

ين�ض يف »الك�شاف« وال يف »املف�شل« على هذا املعنى؛ بل ذكر اأنها تفيد تاأكيد النَّفي

وال يكتفي حني ُين�شب اإىل نحوي راأي ال يوافق منهجه بال�شك يف هذه الن�شبة؛ بل قد 

اأي على حممل ح�شن، ويخرجه بتخريج مقبول، ومن ذلك م�شاألة  يعمد اإىل حمل هذا الرَّ

حتمل اخلرب اجلامد ل�شمري املبتداأ، فاإنَّه مما ُن�شب اإىل الك�شائي؛ قال ابن مالك: »وهذا الراأي 

واإن كان م�شهوراً انت�شابه اإىل الك�شائي دون تقييد؛ فعندي ا�شتبعاد يف اإطالقه، اإذ هو جمرد 

عن الدليل، ُمْقِحٌم بقائله اأوعر �شبيل«، ومل يقف عند التَّ�شكيك يف النِّ�شبة؛ بل جتاوز ذلك 

ت ن�شبته- على حممل ح�شن ال ُيتوقع من مثل الك�شائي غريه؛  اإىل حمل الراأي -اإن �شحَّ

فقد قال: »واالأ�شبه اأن يكون الك�شائي قد حكم بذلك يف جامد عرف مل�شماه معنى الزم 

ال انفكاك عنه، وال مندوحة منه، كاالإقدام والقوة لالأ�شد، واحلرارة واحلمرة للنار؛ فاإن 

ثبت هذا املذكور فقد هان املحذور، واأمكن اأن يقال املعذور، واإال ف�شعف راأيه يف ذلك 

 .
)4(

، واجتنابه متعني« بنيِّ

وقد بلغ اهتمام ابن مالك بن�شبة االآراء اإىل القائلني بها اإىل درجة اأنَّه اأملح اإىل اأهمية اأن 

)1( �شواهد التو�شيح 130.

)2( �رشح الكافية ال�شافية 1531/3. وينظر: االأمنوذج ب�رشح االإردبيلي 233. وفيه اإ�شارة اإىل اختالف الن�شخ بني »تاأبيد« النفي 

و»تاأكيد« النفي.

)3( ينظر: املف�شل 393، والك�شاف 145/2.

)4( �رشح الت�شهيل 307/1.
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ُين�شب الراأي اإىل ال�شابق اأواًل؛ ففي م�شاألة النَّعت باالأعم واالأخ�ض وامل�شاوي ذكر اأنَّ اأبا 

ال�شلوبني قال: »الفراء ينعت االأعم باالأخ�ض، وهو ال�شحيح«، وقد بنيَّ ابن مالك  علي 

ا�شتناد  اأجاز ذلك قبله، وذكر راأيه امل�شعر باجلواز يف امل�شاألة، ثم ذكر علة  اأنَّ �شيبويه قد 

ال�شلوبني اإىل راأي الفراء من دون راأي �شيبويه؛ فقال: »واإمنا ا�شتند اأبو علي ال�شلوبني اإىل 

كالم الفراء دون كالم �شيبويه؛ الأنَّ كالم الفراء يف هذه امل�شاألة مل يعار�شه غريه من كالمه، 

، ثم بينه من مو�شع اآخر من »الكتاب«.
)1(

ويف كالم �شيبويه تعار�ض«

بقي اأن اأ�شري اإىل اأن ابن مالك كان حذراً يف ن�شبة االآراء املخالفة اإىل املذاهب النَّحوية، 

فال يتعجل يف اإطالق الن�شبة اإىل الب�رشيني اأو الكوفيني؛ بل كثرياً ما ي�شتغني عن ذلك بقوله: 

، وقوله: 
)2(

الب�رشيني بذلك غالبًا  النَّحويني«، ويعني  »اأكرث  اأو  اأو »االأكرثين«  »اجلمهور« 

. ومل 
)3(

»بع�شهم« اأو »بع�ض النَّحويني« اأو »بع�ض النَّا�ض«؛ وهو يعني بهم غالبًا الكوفيني

يرد بقوله: »اأكرث املتاأخرين« و»بع�ض املتاأخرين« و»قوم« مذهبًا بعينه.

F    الدقة يف عر�ض الراأي املخالف، وحترير موطن النزاع: 

يحر�ض ابن مالك على اإي�شاح امل�شائل النحوية واإي�شالها اإىل ذهن القارئ بو�شوح تام، 

ومن ذلك االآراء املخالفة، فهي متثل جزءاً رئي�شًا من الفكرة النَّحوية، واإدراك ابن مالك 

اأنَّ احلكم على ال�شيء فرع عن ت�شوره جعله حري�شًا على دقة عر�ض االآراء وحترير موطن 

النزاع.

ها من كتب اأ�شحابها، م�شتعينًا على ذلك  ومن ذلك اأنَّه كثرياً ما كان ينقل االآراء بن�شِّ

)1( �رشح عمدة احلافظ 602/2.

)2( ينظر على �شبيل املثال: �رشح الكافية ال�شافية 704/2، اإذ جعل »اأكرث امل�شنفني« يف مقابل »مذهب الكوفيني«.

)3( ينظر على �شبيل املثال: �رشح الت�شهيل 169/2، حيث ن�شب راأيًا اإىل »بع�ض النا�ض« يف ال�رشح، وهو يف املنت من�شوب 

اإىل الكوفيني. 
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اث النَّحوي بني يديه، في�شتقي املادة من مرجعها االأ�شلي، وال�شيما اإن  بكم هائل من الرتُّ

ابقون يف فهم النُّ�شو�ض واأخلُّوا يف نقلها، ومن ذلك اإكثاره من نقل ن�شو�ض  ا�شطرب ال�شَّ

اأ�شار اإىل اأهمية نقل النَّ�ض من مظانِّه بقوله: »واإمنا ذكرت ن�ض  »الكتاب« املوهمة، وقد 

. وي�رشي ذلك على 
)1(

�شيبويه لئال يظن من ال يعرف كالمه اأنَّ مذهبه خمالف ملا ذهبت اإليه«

نها كتبه، ومنها ما نقله يف م�شاألة ات�شال ال�شفة  معظم ن�شو�ض النَّحويني املختلفة التي �شمَّ

اإذ اأوجب فيه النَّ�شب، واعرت�ض على الفراء الذي رجح  امل�شبهة املقرتنة بـ»األ« ب�شمري؛ 

معاين  قال يف  فاإنَّه  الن�شب؛  على  وترجيحه  اجلر  الفراء جواز  من كالم  »والظاهر  اجلر: 

�شورة احلج: »فاإذا اأ�شافوا اإىل مكنى قالوا: اأنت ال�شاربه واأنتما ال�شارباه، فالهاء خف�ض، 

 .
)2(

ولو نويت بها النَّ�شب كان وجهًا« هذا ن�شه«

واإن طال النَّ�ض املنقول، واحتمل غمو�شًا غري منجٍل بال تلخي�ض اأو تبيني فاإنَّه يعمد 

اإىل تلخي�شه بدقَّة لبيان موطن االختالف فيه، ومن ذلك اأنَّه نقل كالمًا الأبي علي ال�شلوبني 

واأخواتهما، وكان  و»اأرى«  »اأعلم«  والتعليق يف  االإلغاء  م�شاألة  للجزويل يف  ًا  ن�شّ ي�رشح 

ه ا�شتطراد فا�شطر ابُن مالك اإىل اأن يختم هذا النقل بقوله: »وحا�شل قوله اأمران؛  يف ن�شِّ

اأُلغي  اأرى  اأنَّ  والثاين:  املوؤثرة.  االأفعال  ُتلغى  ال  كما  ُيلغى،  فال  موؤثر  اأعلم  اأنَّ  اأحدهما: 

، ثم اأجاب عن هذين االأمرين 
)3(

الأنَّه مبعنى اأظن؛ فوافقه يف االإلغاء كما وافقه يف املعنى«

وردهما، وانت�رش جلواز االإلغاء والتَّعليق فيها مطلقًا، وهذا من دقة حتريره ملوطن النزاع.

ورمبا ا�شتعان على فهم النَّ�ض املنقول املعرت�ض عليه -اإن كان غري وا�شح الداللة- بفهم 

غريه من النَّحويني ال�شابقني؛ ومن ذلك اعرتا�شه على جعل الظرف املت�رشف مفعواًل به 

التَّو�شع يف باب »اأعلم« جائز  ابن مالك: »وهذا  قال  عًا،  تو�شُّ اإىل ثالثة  لفعل متعد  جمازاً 

)1( �رشح الت�شهيل 345/2.

)2( �رشح الت�شهيل 93/3.

)3( �رشح الت�شهيل 104/2.



326

اأي املراد  ، ثم نقل ن�ضَّ »الكتاب« الذي ال يحمل ت�رشيحًا بالرَّ
)1(

على ظاهر قول �شيبويه«

»قال  فقال:  »الكتاب«  �رشح  يف  خروف  ابن  بن�ضِّ  ذلك  اأردف  لكنَّه  عليه،  االعرتا�ض 

 ،
)2(

ابن خروف يف �رشحه: اأجاز �شيبويه ن�شب الظرف مفعواًل به باملتعدي اإىل ثالثة...«

وعندها اعرت�ض على هذا الراأي. 

وقد يو�شح ابن مالك الراأي املخالف ب�شوغ اأمثلة ليقرب امل�شاألة من الفهم، ويو�شح 

موطن اخلالف بدقة، ومن ذلك م�شاألة تعدية غري »علم« و»راأى« من اأخواتهما يف النَّقل 

اإىل ثالثة بالهمزة؛ فقد قال: »اأجاز االأخف�ض اأن يعامل غري »علم« و»راأى« من اأخواتهما 

َزْيداً  »اأَْظَنْنُت  مذهبه:  على  فيقال  بالهمزة.  ثالثة  اإىل  النقل  معاملتهما يف  الثالثية  القلبية 

. فال مينع رف�شه للراأي من 
)3(

ْبُتُه« و»اأََخْلُتُه« و»اأَْزَعْمُتُه«« اًل«، وكذلك: »اأَْح�شَ َعْمراً َفا�شِ

النَّ�شج على منواله اأمثلة تقرب امل�شاألة وتزيدها تو�شيحًا وبيانًا.

ومن دقة ابن مالك يف حترير موطن النزاع ح�شن عر�شه للم�شاألة من حيث البدء مبوطن 

اأن  �شاأنه  من  وهذا  االختالف،  موطن  اإىل  و�شواًل  عر�شها،  يف  والتَّدرج  فيها،  االتفاق 

ي�شهم يف حتديد موطن النزاع بدقة وو�شوح؛ يقول يف اإحدى امل�شائل اخلالفيَّة: »اإذا وقع 

كوت عليه مع ظرف اأو جار وجمرور، ومعه ما ي�شلح للخربيَّة وللحاليَّة  ا�شم يح�شن ال�شُّ

جاز جعله خرباً وحااًل بال خالف، اإن مل يكرر ما يف اجلملة من ظرف اأو حرف جر نحو: 

ر الظرف اأو حرف اجلر جاز الوجهان اأي�شًاً وحكم  ار َزيٌد َقائٌم وَقائمًا«. فاإن ُكرِّ »يف الدَّ

  { برجحـان النَّ�شب؛ لنزول القراآن به، كقوله تعاىل: {      

]احل�رش:  ]هـود: من االآية 108[، وكقوله تعاىل: {             } 
به  نزل  القراآن  مثــل هذا الزم؛ الأنَّ  النَّ�شــب يف  اأنَّ  الكوفيــون  عــى  وادَّ االآية 17[.  من 

)1( �رشح الت�شهيل 245/2.

)2( �رشح الت�شهيل 246/2.

)3( �رشح الكافية ال�شافية 573/2.
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، فاأََخَذنا ابن مالك اإىل راأي الكوفيني بالتدرج مع املثال واأوجهه املحتملة، 
)1(

ال بالرفع«

فاتَّ�شح بدقة راأيهم، ومل يكن من داع لذكر عنوان امل�شاألة؛ ف�رشده لها كاف لالإبانة عنها 

واخلالفات فيها.

ل ابن مالك احلديث عن القول املخالف واالختالفات التَّف�شيلية بني القائلني  وقد ُيف�شِّ

ال�شاملة  النظرة  وكاأنَّ  امل�شاألة،  فكرة  تو�شيح  ذلك  وهدفه يف  اإجمااًل،  يرف�شه  اأنَّه  مع  به 

مثاًل يف  قال  فقد  االعرتا�ض؛  ق�شية  املتمثلة يف  اخل�شو�شية  على  مقدمة  النَّحوية  للق�شايا 

متيم  بني  اأنَّ  الزخم�رشي واجلزويل-  قوم -منهم  للجن�ض: »وزعم  النَّافية  حديثه عن »ال« 

خم�رشي قال: »وبنو متيم ال يثبتونه  يحذفون خرب »ال« مطلقًا على �شبيل اللزوم. اإال اأنَّ الزَّ

يف كالمهم اأ�شاًل«. وقال اجلزويل: »وال يلفظ باخلرب بنو متيم اإال اأن يكون ظرفًا«، ولي�ض 

.
)2(

ب�شحيح ما قااله«

اأي،  الرَّ توهني  املُْعرَتَ�ِض عليها يف  االأقوال  تلك اخلالفات يف  مالك  ابن  ا�شتثمر  ورمبا 

اأنَّ النَّحويني على خالف  اأنَّه ذكر يف »اإذا« املفاجاأة  واالنت�شار لراأيه املختار؛ ومن ذلك 

يف كونها للمكان اأو للزمان، فاالأول هو راأي املربد وال�شريايف، والثاين هو راأي الزجاج 

وال�شلوبني، وهو ظاهر قول �شيبويه؛ لكنَّ ابن مالك خالفهم جميعًا ووافق االأخف�ض يف اأنها 

حرف دال على املفاجاأة، و�شحح راأيه باأمور؛ ذكر منها: »اأنها لو كانت ظرفًا مل يختلف 

 ،
)3(

من حكم بظرفيَّتها يف كونها مكانيَّة اأو زمانيَّة؛ اإذ لي�ض يف الظروف ما هو كذلك...«

فا�شتعان على تاأكيد راأيه مبا ذكره من خالف بني املُْعرَتَ�ِض عليهم. 

واأمانة العلم و�شعيه اإىل عر�ض راأي املخالف بتجرد وو�شوح يجعالنه ال ُيغفل ما ذكره 

اأي املخالف من ا�شتثناءات وحمرتزات يف راأيه؛ ومن ذلك قوله: »وزعم ابن  �شاحب الرَّ

)1( �رشح الت�شهيل 347/2.

)2( �رشح الكافية ال�شافية 537/1.

)3( �رشح الت�شهيل 214/2.
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ع�شفور اأنَّ فعاًل واحداً ال ين�شب اأكرث من حال واحد ل�شاحب واحد قيا�شًا على الظرف، 

اِحكًا  �شَ َزْيٌد  َجاَء  يقال:  ال  اجُلمعة،  َيوَم  ُقْمُت  اخَلمي�ض  َيوَم  ُقْمُت  يقال:  ال  كما  وقال: 

.
)1(

يًا...« ُن ِمْنُه َما�شِ عًا. وا�شتثنى احلال املن�شوبة باأفعل التف�شيل نحو: َزْيٌد َراِكبًا اأَْح�شَ ُم�رْشِ

ومن دقته يف عر�ض امل�شائل ون�شبتها كذلك تقليب ن�ض قاعدة املخالف على اأوجهه 

يف  حمتماًل  وجهًا  يوافق  قد  اإذ  االعرتا�ض؛  يف  النَّ�ض  بظاهر  االكتفاء  وعدم  املحتملة، 

التَّمني  اأن ترد »لو« مفيدة معنى  ابن مالك ال مينع  اأنَّ  النَّ�ض ويعرت�ض على االآخر، ومنه 

يف بع�ض االأ�شاليب، لكنَّه اعرت�ض على الزخم�رشي يف امل�شاألة قائاًل: »واأّما الّزخم�رشّي فاإّنه 

قال: »وقد يجيء »لو« يف معنى الّتمّني؛ كقولك: لو تاأتني فتحّدثني، كما تقول: ليتك 

تاأتيني فتحدثني«، فاإن اأراد بهذا الكالم ما اأردُته اأنا فهو �شحيٌح، واإن اأراد اأّن »لو« حرٌف 

.
)2(

مو�شوٌع للّتمني كـ»ليت« فغري �شحيٍح«

F    ذكر اأدلة املخالف اأو ال�ضتدلل له: 

التي كان ين�شدها يف  اإىل االإحاطة وال�شمول  ِذْكُر ابن مالك الأدلَّة املخالف هو �شعي 

لة، كما اأنها اأو�شح �شاهد على مقدار التَّو�شط واالعتدال الذي يتميز به ابن  �رشوحه املطوَّ

ويحاول   االأدلَّة،  لهم  يتاأول  منه حني  واأو�شح  املختلفة،  النَّحوية  االآراء  مالك يف عر�ض 

العثور على املخارج والعلل الأقوالهم مبا مل ي�رشحوا به من ا�شتدالل. ويف الف�شل االأول 

عر�شنا ملبحث حتدثنا فيه عن اعرتا�شات ابن مالك الأدلَّة النَّحويني، وما اعرتا�شه على هذه 

االأدلة اإال خطوة تتلو ذكرها.

ومن اأ�شاليب ابن مالك يف عر�ض اأدلَّة املخالف اأنَّه كثرياً ما ي�شميها »�ُشبهًا«، ومن ذلك 

)1( �رشح الت�شهيل 349/2.

)2( �رشح الت�شهيل 230/1. 
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، وقال: 
)1(

قوله: »وا�شم االإ�شارة عند الكوفيني اأعرف من العلم، ولهم يف ذلك �شبهتان«

، وقال بعد ذكر علة راأي ُمْعرَتَ�ٍض عليه: »وهذه 
)2(

ا« عاطفة فله �شبهتان« »ومن زعم اأنَّ »اإمَّ

تقدم  املانعني  النَّحويني  اأكرث  علل  عر�شه  بعد  وقال   ،
)3(

�شعيفة« قوية وهي  �شبهة حت�شب 

.
)4(

احلال على �شاحبها املجرور بحرف: »وهذه �شبه وتخيالت«

يكون يف  ما   
)5(

غالبًا »ال�شبهة«-  –اأعني  املخالف  اأدلَّة  به  ُم  َي�شِ الذي  امل�شطلح  وهذا 

اأنَّه  ا االأدلَّة النَّقليَّة في�شميها اأدلَّة وحججًا و�شواهد، ومن ذلك  اأمَّ و�شفه الأدلَّتهم العقلية، 

اعرت�ض الكوفيني الذين اأجازوا اأن يت�شل بـ»كان« واأخواتها معمول خربها، واخلرب مف�شول 

 ]من 
)6(

باال�شم اأو غري مف�شول، ثم قال: »واأجاز الكوفيون ذلك واحتجوا بقول ال�شاعر

الطويل[:

اُج���وَن َح����ْوَل بُ��يُ��وِتِ��ه��م َدا«)))َق��نَ��اِف��ُذ َه���دَّ مب��ا َك���اَن اإيَّ�����اُه��م َع��ِط��يَّ��ُة َع�����وَّ

ليل النَّقلي هنا احتجاجًا، وقال يف الفعل النا�شخ »دام«: »وزعم بع�شهم اأنَّ  ى الدَّ ف�شمَّ

، ف�شماه 
)8(

لـ»دام« امل�شار اإليها م�شارعًا، وا�شتدل بقول العرب: »اأدوم لك ما تدوم يل««

الأنَّه  العرب  ال�شماع عن  بالنقل واحرتام  مالك  ابن  اعتناء  يدل على  اإمنا  ا�شتدالاًل، وهذا 

الفهم  و�شوء  وال�شواب  واخلطاأ  لالجتهاد  عر�شة  فهو  العقلي  الدليل  ا  اأمَّ فيه،  اجتهاد  ال 

والتقدير، فكانت األفاظه يف رده اأقوى. 

وابن مالك يذكر اأدلَّة املخالف النَّقلية من القراآن وقراءاته واالأحاديث واالآثار واأقوال 

)1( �رشح الت�شهيل 117/1.

)2( �رشح الت�شهيل 344/3.

)3( �رشح الت�شهيل 83/3.

)4( �رشح الت�شهيل 336/2.

)5( ال مينع ذلك من بع�ض مظاهر ال�شذوذ يف و�شف االأدلة القيا�شية، في�شفها باحلجج مع ت�شعيفها؛ ينظر: 57/2.

)6( �شبق تخريجه �ض 178.

)7( �رشح الكافية ال�شافية 403/1.

)8( �رشح عمدة احلافظ 202/1.
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العرب واأ�شعارهم؛ فمن ذكر اأدلَّة املخالف من قراءات القراآن اأنَّ الفراء خالف اجلمهور 

 :
)1(

وحكم بجواز زيادة »اإىل« اجلارة، وقد ذكر ابن مالك دليله يف امل�شاألة وهي قراءة من قراأ

{َفاْجَعْل اأَْفِئَدًة ِمَن النَّا�ِض َتْهَوي اإَِلْيِهْم}]اإبراهيـم: من االآية 37[ بفتـح واو {َتْهَوي}، ومل 

 .
)2(

يرف�شها بل تاأولها وخرجها على لغة من لغات العرب

ومن االأحاديث ما ذكره يف اعرتا�شه على من ا�شتدل على جواز ن�شب اجلزاأين بـ»ليت« 

 .
)4(

، واعرت�شه بالتاأويل
)3(

وغريها من اأخواتها، بقولهs: »اإنَّ َقْعَر َجَهنََّم �َشبعنَي َخِريفًا«

ومعظم االأدلَّة النَّقلية التي ي�شتدل بها املخالف ويعر�شها ابن مالك هي من اأقوال العرب 

واأ�شعارهم، وقد عر�شنا فيما �شبق بع�شًا من ذلك.

اأي  الرَّ �شاحب  بها  ا�شتدل  التي  والعلل  العقلية  االأدلَّة  ذكر  على  يحر�ض  مالك  وابن 

ذلك  ويف  مف�شلة،  واعرتا�شها  ذكرها  من  وا�شتطرادها  االأدلة  طول  مينعه  وال  املخالف، 

م�شائل قام عليها الف�شل الثاين من الباب االأول.

باأنَّ  املوا�شع  بع�ض  ي�رشِّح يف  قد  اأنَّه  املخالف  اأدلَّة  ذكر  على  مالك  ابن  ومن حر�ض 

منع  الذي  الزخم�رشي  عن  ذكره  ما  ذلك  ومن  راأيه؛  على  دلياًلً  يذكر  مل  اأي  الرَّ �شاحب 

الزخم�رشي  »وقال  بقوله:  واملجرور  واجلار  بالظرف  ومعموله  التعجب  فعل  بني  الف�شل 

بعد اأن حكم مبنع الف�شل: وقد اأجاز اجلرمي وغريه من اأ�شحابنا الف�شل، وين�رشهم قول 

ُدَق«. ومن العجائب اعرتافه بن�رشهم وتنبيهه على بع�ض  ُجِل اأن َي�شْ َن بالرَّ القائل: »َما اأَْح�شَ

، نالحظ من هذا الن�ضِّ الذي تكرر ذكره يف كتب 
)5(

حججهم بعد اأن خالفهم بال دليل«

ابن مالك منهجه يف عر�ض اأدلَّة املخالفني، واأن ذلك مما ت�ستوجبه الدرا�سة النَّحوية، ب�رشط 

)1( �شبق تخريجها �ض 205.

)2( ينظر: �رشح الت�شهيل 143/3.

)3( �شبق تخريجه ومناق�شته �ض 165.

)4( ينظر: �رشح الكافية ال�شافية 517/1.

)5( �رشح الت�شهيل 42/3. وينظر: �رشح الكافية ال�شافية 1098/2.
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اأال ُتخالف االأدلة ويعر�ض عنها بال طعن يدفعها، اأو ا�شتدالل اأقوى ينت�رش به للراأي املقابل 

لها.

وقد َيِرُد الراأُي عند املعرت�ض عليه بال دليل، ثم ياأتي من ي�شتدل له؛ فال ُيغفل ابن مالك 

َ واحُتجَّ به للُمْعرَتَ�ِض عليه، ومن ذلك ما قاله  هذه االأدلَّة، ويوردها مبا يوحي اأنها مما انُت�رشِ

يف اعرتا�شه على �شيبويه الذي منع تقدمي التمييز على عامله املت�رشف: »وانُت�رشِ ل�شيبويه 

م الزداد  باأنَّ مميز هذا النوع فاعل يف االأ�شل، وقد اأُوِهَن بجعله كبع�ض الف�شالت؛ فلو ُقدِّ

، ولي�ض يف ن�ض الكتاب ذكر لهذا الدليل. 
)1(

اإىل وهنه وهنًا فُمنع ذلك الأنَّه اإجحاف«

رمبا �رشح با�شم من ا�شتدل ل�شاحب الراأي من النَّحويني؛ ومن ذلك قوله يف حذف 

ُتْقَبُل«:  اأنَّك  و»َطِمْعُت  ٌح«  َنا�شِ ُيْبَغ�َض  اأن  »َعِجْبُت  نحو  يف  حذفه  املطرد  اجلر  حرف 

»ومذهب اخلليل والك�شائي يف »اأنَّ واأن« عند حذف حرف اجلر املطرد حذفه اأنهما يف 

ل�شيبويه والفراء اللذين يريان اأنهما يف  حمل جر«، واعرت�ض ابن مالك هذا الراأي منت�رشاً 

اأن�شده االأخف�ض من قول  ثم قال: »وُي�ْشَت�ْشَهُد ملذهب اخلليل والك�شائي مبا  حمل ن�شب، 

)2(] من الطويل[: 
ال�شاعر

َحِبيبًَة تَ��ُك��وَن  اأَْن  لَيَلى  ُزْرُت  َط��اِل��بُ��ْه«)))َوَم��ا  نَ����ا  اأَ ِب��َه��ا  َدي���ٍن  وال  اإيلَّ 

واإذا مل ي�شتدل املُْعرَتَ�ُض عليه لراأيه ومل يقع ابن مالك يف ن�شو�ض ال�شابقني على ما ُيحتج 

له به فاإنَّه يتاأول له دلياًلً، وال�شيما اإن كان املعرت�ض عليه ممن ال يتَّجه اإىل راأي اإال بدليل، 

على  دلياًلً  يذكر  ومل  د،  باملوؤكِّ عنه  واال�شتغناء  د  املوؤكَّ حذف  اأجاز  �شيبويه  اأنَّ  ذلك  ومن 

ل له ابن مالك دلياًلً من القيا�ض فقال: »واالأ�شل فيه حذف املنعوت  راأيه يف امل�شاألة، فتاأوَّ

)1( �رشح الت�شهيل 390/2.

)2( قائله الفرزدق، يف ديوانه 131/1. وينظر: الكتاب 29/3، واالإن�شاف 395/1، وتخلي�ض ال�شواهد 511، واملقا�شد النحوية 

.271/2

)3( �رشح الت�شهيل 150/2.
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واإبقاء نعته قائمًا مقامه، واإمنا جعلُت حذف املنعوت اأ�شاًل لكرثته وكونه جممعًا على �شحة 

َع الدليل اأن يعرت�ض على الراأي ببيان الفرق بني االأ�شل  ، ومل مينعه كونه َمْن َو�شَ
)1(

ا�شتعماله«

والفرع يف القيا�ض.

�شعيفًا،  يراه  عليه  للُمْعرَتَ�ِض  دلياًلً  مالك  ابن  َيُردَّ  اأن  الباب  هذا  ق�شايا  اأعجب  ومن 

ال�شمري  تقدمي  ة واال�شتدالل، ومن ذلك م�شاألة  اأقوى منه يف احلجَّ اآخر  دلياًلً  له  ليلتم�ض 

فقال:  االأ�شبق  تقدمي  �شيبويه يف وجوب  مالك  ابن  وافق  فقد  االت�شال؛  مع  رتبة  االأ�شبق 

»ومع االت�شال لي�ض لك اإال تقدميه �شماعًا عن العرب؛ فلو ُقلَت: اأعطيتهوك اأو نحوه مل 

اأجاز ذلك قيا�شًا  يجز عند �شيبويه وفاقًا للم�شموع واقت�شاراً عليه«، ثمَّ �شعف راأي من 

االأقرب وهو  فيه تقدمي لالأبعد وهو »الكاف« على  الذي  العرب: »عليكني«  على قول 

»الياء«، واأو�شح اأن »الكاف« هنا فاعل يف املعنى، ولي�ض »الكاف« يف نحو: »اأعطاك« 

كذلك، فبنيَّ الفرق بني املقي�ض واملقي�ض عليه، واأردف يقول: »ولكن يع�شد قول من اأجاز 

القيا�ض يف ذلك ما روى ابن االأنباري يف غريبه من قول عثمان d: »اأَراُهمني الباطل 

 .
)3(

م �شمري الغائب على �شمري املتكلم املت�شل« ؛ فقدَّ
)2(

�شيطانًا«

ورمبا و�شف ما ا�شُتدل به للمخالف باأنَّه من اأجود ما ُي�شتدل به على الراأي، ومن ذلك 

اأنَّه اعرت�ض على الكوفيني يف قولهم باأنَّ »لي�ض« حرف عطف، ومع ذلك قال: »واأجود 

؛ كذا 
)4(

»
ّ
ما يحتج لهم به قول اأبي بكر ال�شديق d: »باأبي �شبيٌه بالنَّبي لي�ض �شبيٌه بعلي

 .
)5(

ثبت يف �شحيح البخاري برفع �شبيه«

لالآراء  مالك  ابن  عر�ض  يف  ُنغفلها  اأن  ميكننا  ال  التي  الق�شايا  الأبرز  عر�شًا  هذا  كان 

)1( �رشح الت�شهيل 289/3.

)2( ينظر: غريب احلديث البن قتيبة 78/2، والنهاية يف غريب احلديث 177/2.

)3( �رشح الت�شهيل 151/1.

)4( �شحيح البخاري 1302/3: »باب �شفة النبي s« برقم: ]3349[.

)5( �رشح الت�شهيل 346/3.
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املعرت�ض عليها، وهي ق�شايا توؤكد اأنَّه كان ي�شعى اإىل كمال التَّ�شنيف و�شموليَّته، مع اعتدال 

واإن�شاف، و�شنعر�ض يف املحور التايل الأبرز ما اعتمده من اأ�شاليب يف اعرتا�شه ورده.

املبحث الثاين: اأ�ضلوبه يف العرتا�ض:

مل يلتزم ابن مالك يف اعرتا�شاته على النَّحويني اأ�شلوبًا معيَّنًا؛ بل كانت اأ�شاليبه وتعبرياته 

النَّحويني، ومدى  من  عليه  باملُْعرَتَ�ِض  معرفته  يحكمها  متنوعة خمتلفة،  باعرتا�شه  املوحية 

واب الذي يرت�شيه، وكذلك م�شمار االعرتا�ض هل هو على  اأو بعده من ال�شَّ قرب راأيه 

اأي اأم على اال�شتدالل اأم النَّقل والفهم، وهكذا. الرَّ

ومن االأهمية مبكان اأن ن�شري -قبل ال�رشوع يف معرفة اأبرز االأ�شاليب التي اتخذها ابن 

مالك- اإىل ق�شايا عامة يف اأ�شلوبه وقالب االعرتا�ض الذي ارت�شاه:

ُن جهدهم يف خدمة لغة العرب، ويظهر  -  كان ابن مالك يجلُّ العلماء ويقدرهم ويثمِّ

ذلك يف اأكرث من موطن يف م�شنَّفاته، ومنها على �شبيل املثال قوله عن �شواهد �شيبويه: 

، وو�شفه يف 
)1(

»اإنَّ �شيبويه مل يكن يحتج ب�شاهد ال يثق بانت�شابه اإىل من يحتج بقوله«

. وعن لغة من لغات العرب قال: »قالها الفراء 
)2(

مو�شع اآخر بكمال العدل واالأمانة

؛ اأي يف الرواية والنقل عن العرب. وقال ي�شف نقاًل الأبي 
)3(

وهو الرجل امل�شهور«

نقاًل  الفن  هذا  يف  املنتهى  وهو  علي؛  اأبو  قال  »هكذا  �شيبويه:  عن  ال�شلوبني  علي 

.
)4(

وفقهًا«

-  مل يكن هذا الثناء واالإجالل للعلماء ليمنع ابن مالك من الرد عليهم باأ�شاليب تو�شف 

)1( �رشح الت�شهيل 81/3.

)2( ينظر: �رشح الت�شهيل 343/3.

)3( �رشح الت�شهيل 79/1.

)4( �رشح الت�شهيل 42/3.
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بالغلظة والق�شوة اأحيانًا؛ كاأن يرمي اآراءهم بالف�شاد اأو البطالن اأو الغلط اأو الوهم اأو 

ا و�شف بع�شهم بقلَّة العلم،  القبح اأو ال�شذوذ، اأو باأنَّ اأدلتهم عجيبة اأو واهية، ورمبَّ

وال اأظنُّه قد جاء بهذه االألفاظ والتعبريات تلبية لنزغات ال�شياطني وحظوظ النف�ض؛ 

واإمنا اأراد خدمة هذا العلم وت�شمية االأ�شياء مب�شمياتها، هكذا نح�شبه.

خم�رشي؛ فقد اأغلظ  -  يالحظ اأّن معظم اعرتا�شاته القا�شية – على قلتها- تتوجه اإىل الزَّ

راأيًا  الزخم�رشي  ن�شب  واأعنفها -يف ظني- حني  كثرياً،  العبارة  مالك يف  ابن  عليه 

هو ل�شيبويه -�رشَّح به يف كتابه- اإىل »بع�ض النَّا�ض«؛ فقد قال: »ويف عدم معرفة 

ما  اإال  كتابه  من  يعرف  مل  اأنَّه  على  دليل  �شيبويه  القول  هذا  �شاحب  اأنَّ  الزخم�رشي 

ٍح وانتقاء ال بتدبٍُّر وا�شتق�شاء، فما اأوفر تبجحه، واأي�رش ترجحه، عفا اهلل  ُيعرف بت�شفُّ

.
)2(

، لكنه مع ذلك -ولعدله واإن�شافه- قد ُيثني على بع�ض اأرائه
)1(

عنا وعنه«

نات االأ�شلوبية التي توحي ب�شيء من  -  ا�شتخدم ابن مالك يف اعرتا�شاته بع�ض املح�شِّ

اعرتا�شه  به  ختم  ما  ذلك  ومن  يراه،  كما  احلق  باإظهار  والنَّ�شوة  بالنَّف�ض  االعتزاز 

يف م�شاألة توكيد النَّكرة؛ اإذ قال: »فمن حكم باجلواز مطلقًا اأو باملنع مطلقًا فلي�ض 

اإجازة الزخم�رشي اقرتان  ، وقال عن 
)3(

اأوفر ن�شيب« ال�شهرة  مب�شيب، واإن حاز من 

 .
)4(

جملة النعت بالواو لتوكيد االرتباط: »وهذا من اآرائه الواهية وزعاماته املتال�سية«

وفيما يخ�ض راأي قوم اأوجبوا اأن يكون النَّعت اأعمَّ من املنعوت وعطف البيان اأخ�ض 

قال:  ثم  وامل�شاوي،  واالأخ�ض  باالأعم  والعطف  النَّعت  يجوز  اأنَّه  ذكر  متبوعه  من 

اأو�شح  دليل وحاد عن  بغري  فقد حتكم  بع�ض  بع�شها دون  اجلواز على  »فمن ق�رش 

)1( �رشح الت�شهيل 203/3.

)2( ينظر: �رشح الت�شهيل 163/1.

)3( �رشح الت�شهيل 297/3.

)4( �رشح الت�شهيل 310/3



335

، واأكد ذلك يف ختام امل�شاألة بقوله: »فمن ق�رش اال�شتعمال على بع�شها فقد 
)1(

�شبيل«

.
)2(

�شيق وا�شعًا وا�شتبدل بدان �شا�شعًا«

الكالم  »وهذا  الظاهر:  و»بئ�ض«  »نعم«  فاعل  بعد  التمييز  وقوع  منع  علة  عن  وقال 

ا«  »اأمَّ جواب  من  »الفاء«  حذف  ق�رش  من  راأي  عن  وقال   .
)3(

التحقيق« من  عار  تلفيق، 

القاعدة يف  ُخولفت  �شواهد حلذفها من احلديث-: »وقد  عر معرت�شًا -بعد عر�ض  بال�شِّ

ورة املعينة من  عر، اأو بال�شُّ ه بال�شِّ هذه االأحاديث، فُعلم بتحقيق عدم التَّ�شييق، واأنَّ من خ�شَّ

.
)4(

النَّرث، مق�رشِّ يف فتواه، عاجز عن ن�رشة دعواه«

اإ�شارة اإىل اعرتا�شه  -  تتمثل اأكرث تعبريات ابن مالك �شيوعًا يف م�شنَّفاته –والتي فيها 

على النَّحويني- يف لفظني؛ 

اأو  اأي: خالفوا يف ذلك خالفًا،  لفعل حمذوف؛  ا م�شدٌر  اإمَّ االأول:  قوله »خالفًا«: وهو 

.
)5(

حاٌل؛ والتقدير: اأقول ذلك خالفًا لفالن؛ اأي: خمالفًا له

  وا�شُتهر هذا اللفظ يف »التَّ�شهيل«؛ اإذ وجدته يف ما يقرب من مئتني و�شتني مو�شعًا 

ح اعرتا�شًا ال يحتمله  يف امل�شائل النَّحوية وحدها. وهو ي�شري –غالبًا- اإىل اأنَّ يف ال�رشَّ

االخت�شار املن�شود يف املنت، وكثرياً ما يكتفي ابن مالك بهذا اللفظ يف املنت ليكون داالًّ 

ح. على االعرتا�ض يف ال�رشَّ

  وقلَّما يورد ابن مالك هذا اللفظ من دون اأن يق�شد به اعرتا�شًا على من خالفه، وقد 

يق�شد به جمرد املغايرة بني النَّحويني يف االآراء، ورمبا وافق �شاحب املخالفة؛ ومن ذلك 

)1( �رشح عمدة احلافظ 599/2.

)2( �رشح عمدة احلافظ 602/2.

)3( �شواهد التو�شيح 108.

)4( �شواهد التو�شيح 138.

)5( ينظر: تعليق الفرائد 100/1.
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د االأ�شماء التي ُيْنَعُت بها وَتْنَعت: »ومنها ماال ُيْنَعت وال  قوله يف »التَّ�شهيل« بعد اأن عدَّ

. وقال يف �رشح هذا 
)1(

ُيْنَعت به كامل�شمر مطلقًا، خالفًا للك�شائي يف نعت ذي الغيبة«

الن�ض: »وال َيْنَعُت م�شمٌر احلا�رَش، وال ُيْنَعُت به باإجماع، وكذا م�شمر الغائب عند 

غري الك�شائي، وال ميتنع عنده اأن ينعت، وراأيه قوي فيما يق�شد به مدح اأو ذم اأو ترحم، 

ونحو: �شلى اهلل عليه الروؤوف الرحيم، وعمرو غ�شب عليه الظامل املجرم، وغالمك 

 ،
)2(

تكلف« وفيه  بداًل  النوع  هذا  يجعل  الك�شائي  وغري  امل�شكني.  البائ�ض  به  األطف 

فوافق الك�شائي.

ة اأو بال دليل، وامل�شهور اأنَّه االعتقاد  عم هو: القول من غري �شحَّ الثاين:  قوله: »َزَعَم«، والزَّ

عم يف اللغة والوجه الذي جاء به القراآن، لكنَّه  . وهو اأكرث ا�شتعماالت الزَّ
)3(

الباطل

.
)4(

قد يرد يف لغة العرب مبعنى: القول والتحقيق

اأّن  عليٍّ  اأبو  »وزعم  كقوله:  االأول؛  باملعنى  اللفظة  لهذه  مالك  ابن  ا�شتخدام  واأكرث 

، وكثرياً ما تنفرد هذه 
)5(

االعرتا�ض ال يكون اإال بجملٍة واحدٍة، ولي�ض ب�شحيٍح ما زعم«

اإتيان غري  اأنَّ  اأ�شلوب االعرتا�ض وقالبه، فقد وافق �شيبويه يف  الكلمة لتكون وحدها هي 

�شمائر الرفع بعد »لوال« كـ»لوالي « و»لوالنا«، منقول عن العرب، قال: »وزعم املربد 

. ورمبا عرب 
)6(

اأنَّه ال يوجد ذلك يف كالم من يحتج بكالمه، وما زعمه خمالٌف لقول �شيبويه«

بالزعم عن القول والتحقيق وهذا قليل، ومنه قوله يف نا�شب امل�شتثنى: »واخرتت ن�شبه 

.
)7(

بها نف�شها، وزعمت اأين يف ذلك موافق ل�شيبويه وللمربد وللجرجاين«

)1( الت�شهيل170.

)2( �رشح الت�شهيل 321/3.

)3( ينظر: مقايي�ض اللغة 10/3، والتعريفات 152، ود�شتور العلماء 110/2. 

)4( ينظر: جمهرة اللغة 816/2، واخلزانة 133/9.

)5( �رشح الت�شهيل 378/2.

)6( �رشح الكافية ال�شافية 785/2.

)7( �رشح الت�شهيل 271/2.
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عى« الذي ال يبتعد عنه يف الداللة، وجاء على قلة يف بع�ض  ومثل »زعم« الفعل »ادَّ

اإزالة  بعد  بالنداء  متجدد  زيد«  »يا  تعريف:  اأن  املربد  »وادعى  قوله:  ذلك  امل�شائل، ومن 

.
)1(

تعريف العلمية، لئال يجمع بني تعريفني؛ وال�شحيح اأن تعريف العلمية م�شتدام...«

اللة على االعرتا�ض؛ كاحلكم بنفي ال�شحة،  وا�شتخدم ابن مالك اأ�شاليب وا�شحة الدَّ

اأو ال�شعف، اأو انتفاء الدليل واحلجة، اأو احلكم بالرد، اأو الف�شاد والبطالن، اأو غري ذلك، 

وهي اأ�شاليب رمبا تداخلت واجتمعت يف كثري من امل�شائل، و�شنذكر اأكرث هذه االأ�شاليب 

ا�شتعمااًل بالتَّف�شيل، وجنمل احلديث عن االأ�شاليب التي وردت على �شبيل القلة:

F    نفي ال�ضحة عن القول وتغليطه: 

: »ولي�ض ما زعم �شحيحًا«، اأو »وما قالوه ال 
)2(

يعربِّ ابن مالك عن بع�ض االأقوال بقوله

ي�شح«، اأو »لي�ض ب�شحيح«، اأو »وهو غري �شحيح«، اأو »وهذا ال ي�شح«، اأو »ولي�ض ما 

ذهب اإليه ب�شحيح«، اأو »لي�ض مب�شيب«، اأو »وهذه الدعوى ال ت�شح«، اأو »وذلك عندي 

غري �شحيح«.

ة، يف اإ�شارة اإىل اأنَّ  ومما يدخل يف هذا املعنى اأن يذكر راأيني ثم ي�شف اأحدهما بال�شحَّ

مني،  ل هو ال�شحيح؛ وهو الظاهر من كالم املتقدِّ : »واالأوَّ
)3(

ما يقابله غري �شحيح؛ كقوله

ويدل على �شحته اأربعة اأوجه«، اأو »وما ذهب اإليه الب�رشيون هو ال�شحيح«، اأو »وقول 

من اأجاز ذلك هو ال�شحيح«.

وابن مالك حني ي�شف راأيًا بال�شحة فاإنه يعني اأنَّ ما عداه غري �شحيح، ويوؤكد ذلك ما 

�رشَّح به يف م�شاألة رافع املبتداأ واخلرب؛ فقد قال بعد اأن نقل راأي �شيبويه يف اأنَّ املبتداأ ارتفع 

)1( �رشح الت�شهيل 392/3.

)2( ينظر: �رشح الت�شهيل 251/1، 372، 346، 320/3، 23، 335، 305، 37، 404 وغريها.

)3( ينظر: �رشح الت�شهيل 242/1، 167/2، 130/3 وغريها.
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باالبتداء واخلرب ارتفع باملبتداأ: »وقوله هو ال�شحيح ل�شالمته مما يرد على غريه من موانع 

. ثم �رشع يف بيان موانع ال�شحة يف االآراء املقابلة، ف�شحة الراأي ت�شتلزم مانعًا 
)1(

ة« حَّ ال�شِ

ا تعبريه بلفظ »االأ�شح« فال ي�شتلزم بال�رشورة نفي ال�شواب عن الراأي  منها فيما يقابله. اأمَّ

املقابل.

ونفي ال�شحة عن الراأي املعرت�ض عليه كثري يف اعرتا�شات ابن مالك، وبلغت امل�شائل 

التي عرب يف اعرتا�شه عليها بنفي �شحتها ت�رشيحًا اأو تلميحًا اأكرث من �شتني م�شاألة، معظمها 

يف  ذكره  ما  املثال-  �شبيل  على   – منها  عليه،  املعرت�ض  الراأي  �شحة  بنفي  فيه  �رشح  مما 

د باإحدى النونني امل�شارُع املنفيُّ بـ»ال«  توكيد امل�شارع باإحدى النُّونني؛ اإذ قال: »وقد يوؤكَّ

ت�شبيهًا بالنَّهي، كقوله تعاىل: {           } ]االأنفال: من 

، ثم اأكد راأيه يف امل�شاألة م�شتعينًا 
)2(

االآية 25[. وقد زعم قوم اأنَّ هذا نهي ولي�ض ب�شحيح«

.
)3(

بقيا�ض االأوىل، وقال يف مو�شع اآخر: »الأنَّ املعنى ينايف ذلك«

فاأقل من  الراأي املعرت�ض عليه  ال�شحة عن  اإىل نفي  تلميحًا  الراأي املختار  اأما ت�شحيح 

« قد تكون  د... وزعم بع�شهم اأنَّ »كاأنَّ « حرف للت�شبيه املوؤكَّ �شابقه؛ ومنه قوله: »و»كاأنَّ

ة  ، فدلَّ على نفي ال�شحَّ
)4(

« ال يفارقها التَّ�شبيه« للتَّحقيق دون ت�شبيه... وال�شحيح اأنَّ »كاأنَّ

ج اأدلتهم وتاأولها مبا ال ينفي راأيه املختار يف  عن راأي املعرت�ض عليه بت�شحيح راأيه، وخرَّ

امل�شاألة. 

م�شائل-  اأربع  نحو  -يف  به  حكم  ما  املخالف،  القول  عن  ال�شحة  بنفي  ُيلحق  ومما 

على بع�ض االآراء واال�شتدالالت بـ»الغلط«، وهو ما خالف ال�شواب، وال معنى له عند 

)1( �رشح الت�شهيل 270/1.

)2( �رشح الكافية ال�شافية 1404/3.

)3( �رشح عمدة احلافظ 328/1.

)4( �رشح الت�شهيل 6/2.
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النَّ�شب يف »ما« و�شلتها، يف اال�شتثناء نحو:  ه  اأنَّه وجَّ ، ومن ذلك 
)1(

ابن مالك غري هذا

اأنَّه م�شدر مبعنى احلال وفيه معنى اال�شتثناء؛ ثم قال: »وذهب  »َقاُموا َما َعَدا َزْيداً« على 

الأنَّ  منهما؛  غلط  وهو  اال�شتثناء،  على  و�شلتها  »ما«  ن�شب  اإىل  وال�شلوبني  ابن خروف 

املن�شوب على معنى ال يقوم ذلك املعنى بغريه، ومعنى اال�شتثناء قائم مبا بعد »ما« و�شلتها، 

ال بها كما هو قائم مبا بعد »غري«، فال ي�شح القول باأنهما من�شوبان على اال�شتثناء؛ الأنهما 

، فقد قال »وهو غلط«، ثم اأكد بقوله: »فال ي�شح«.
)2(

م�شتثنى بهما ال م�شتثنيان«

F    و�ضف القول بال�ضعف:

اأو  �شعيف«،  قول  »وهو   :
)3(

بقوله عليها  املعرت�ض  االأقوال  بع�ض  عن  مالك  ابن  يعربِّ 

»وراأيه يف ذلك �شعيف«، اأو »و�شعف هذا القول غري خاف«، اأو »وهو منع �شعيف«، 

اأو »وهذا �شعيف لوجهني«، اأو »وفيه �شعف«، اأو »ومذهبه يف هذه امل�شاألة �شعيف«، اأو 

»وهذا الوجه �شعيف«. 

�شعيف«،  تعليل  »وهذا   :
)4(

قوله يف  كما  عف  بال�شَّ االأدلَّة  ي�شف  ما  كثرياً  اأنَّه  كما 

و»والقيا�ض يف مثل هذا �شعيف«، و»كلتا احلجتني �شعيفة«، و»وهذا الت�شبيه �شعيف«، 

و»ويف هذا اال�شتدالل �شعف«.

وُيالحظ اأنَّ ال�شعف -يف راأي ابن مالك- درجات متفاوتة؛ يظهر ذلك يف اأ�شلوب 

: »فهذه خم�شة اأقوال اأ�شعفها الثالث«، اأو »وهو وقول 
)5(

اعرتا�شه على بع�ض االآراء كقوله

معنى  اأراد  اأنَّه  على  وُف�رشِّ  العـــرب،  بعــ�ض  اإلــى  »الغلـــط«  ن�شـــب  حـــني  �شيبويــه  علـــى  اعرتا�شـــه  بداللــة   )1(

»التوهم«.

)2( �رشح الت�شهيل 278/2.

)3( ينظر: �رشح الت�شهيل 51/1، 330، 75، 310، 200، 311/2، 128، و�رشح الكافية ال�شافية 445/1 وغريها.

)4( ينظر: �رشح الت�شهيل 26/1و222، 57/2، 424/3، 408 وغريها.

)5( ينظر: �رشح الت�شهيل 43/1، 279/2، 289/3 وغريها.
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يف غاية ال�شعف«، اأو »وهذا �شعيف بنيِّ ال�شعف«.

م�شائله  جتاوزت  فقد  م�شنفاته؛  يف  ظاهر  مالك  ابن  عند  بال�شعف  االأقوال  وو�شف 

البن  راأي  على  اعرتا�شه  ذلك:  ومن  االآراء،  اإىل  يتجه  ما  ذكرنا-  -كما  منها  االأربعني، 

ال�رشاج، والذي نقله ال�شريايف عن املربد، وهو جواز ن�شب »زيد« يف نحو: »اأزيٌد ُذِهب 

به« على اإ�شناد »ذهب« اإىل م�شدره، ويقوم ال�شمري فيه مقام الفاعل، فيجعل املجرور يف 

مو�شع النَّ�شب على املفعوليَّة؛ قال ابن مالك: »وهو راأي �شعيف؛ الأنَّه مبني على االإ�شناد 

اإليه  واالإ�شناد  غري خمت�ض،  م�شدراً  اإال  الفعل  ن  يت�شمَّ الفعل وال  نه  ت�شمَّ الذي  امل�شدر  اإىل 

.
)1(

منطوقًا غري مفيد؛ فكيف اإذا مل يكن منطوقًا«

ومن الو�شف بال�شعف ما يتجه اإىل االأدلة؛ ومن ذلك ما ا�شتدل به بع�ض النَّحويني على 

 ]من الطويل[:
)2(

اأنَّ ِمَن العرب َمْن ُيعرب »االآَن«، بداللة قول اأبي �شخر الهذيل

ا ُك���اأنَّ���ُه���َم���ا ِم�������آِن لَ�����م يَ��تَ��َغ�����رََّ بَ��ْع��ِدنَ��ا َع�صْ اري��ن م��ن  ل��ل��دَّ َم��رَّ  وَق��د 

»االآن«  نون  ك�رش  فيه  اهد  وال�شَّ اكنني،  ال�شَّ اللتقاء  النُّون  االآن«، وحذفت  »من  اأراد: 

اعر ُمْعَربة؛ قال ابن مالك: »ويف اال�شتدالل  لُدخول »من« عليها، فُعلم اأنَّ »االآن« عند ال�شَّ

بالفتح  لغتان  االآن  بناء  يف  ويكون  بناء،  ك�رشة  الك�رشة  تكون  اأن  الحتمال  �شعف  بهذا 

، وت�شعيف ابن مالك الدليل هنا ال يعني 
)3(

والك�رش كما يف �شتان، اإال اأنَّ الفتح اأكرث واأ�شهر«

، لكن معظم م�شائل 
)4(

اأي؛ فقد اأ�شار اإليه يف املنت بقوله: »وقد ُيْعَرب على راأي« رف�ض الرَّ

ت�شعيف االأدلة اإمنا كانت اعرتا�شًا على االآراء.

)1( �رشح الت�شهيل 147/2.

)2( ينظر: �رش �شناعة االإعراب 192/2، وامل�شاعد 516/1، والدرر 106/3، والل�شان 43/13 ]اأين[.

)3( �رشح الت�شهيل 220/2.

)4( الت�شهيل 95.
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ليل، اأو عدم احلجيَّة يف ال�ضتدلل: اأي اإىل الدَّ F     تاأكيد افتقار الرَّ

اأو  فيه«،  »وهذا ال حجة   :
)1(

فيقول معرت�شًا  واالأدلة  االآراء  بع�ض  عن  مالك  ابن  يعربِّ 

»وهذه دعوى ال دليل عليها«، اأو »وال حجة يف �شيء من ذلك«، اأو »وهذا من حتكماته 

عليها  تقوم  اأو »وهذه دعوى ال  به«،  ا�شت�شهد  فيما  اأو »وال حجة  الدليل«،  العارية من 

حجة«. 

وَبنْيَ نفي الدليل عن الراأي وامتناع االحتجاج ببع�ض االأدلة امل�شوقة له تالزم كبري؛ فاإنَّ 

الراأي اإن اأُقيم على دليل ال تقوم به احلجة فال اعتداد به، وكاأنَّه ال دليل عليه؛ لذا فقد جمع 

ابن مالك بني نفي الدليل، مع عدم حجية اال�شتدالل، يف مو�شع واحد فقال: »وقد اأ�شار 

ل اإىل توكيد احلرف الذي لي�ض من حروف اجلواب باإعادته وحده،  الزخم�رشي يف املف�شَّ

ُمْنَطِلٌق«، وقوله مردود لعدم اإمام ي�شند اإليه، و�شماع يعول عليه، وال  نحو: »اإنَّ اإنَّ َزْيداً 

 ]من اخلفيف[:
)2(

حجة يف قول ال�شاعر

ل َم����ا  يَ���ْح���ُل���ُم  ال���ك���رمي  اإنَّ  ��ي��َم��ااإنَّ  يَ����َريَ����ْن َم����ْن اأََج��������اَرُه ق���د ���صِ

.
)3(

فاإنَّه من ال�رشورات...«

واالعـرتا�ُض علـى االأقـوال باأنهـا ممـا يفتقـر اإىل الدليـل اأو احلجة فيه م�شتهٌر يف م�شنفات 

نفـي  اأنَّ  واحلـق  نحـويَّة،  م�شـاألة  ثالثـني  مـن  يقـرب  مـا  م�شـائله  بلغـت  اإذ  مـالك؛  ابن 

الردِّ واالعرتا�ض، وهو كذلك  اإىل كونه منهجًا من مناهج  اأقـرب  فيـه  اأو الطعـن  الدليـل 

ا جعلناه من اأ�شاليب االعرتا�ض؛ الأنَّه وجد يف بع�ض امل�شائل اأنَّ لفظ  كما �شياأتي معنا، واإمنَّ

ال على اعرتا�شه يف امل�شاألة، ومن ذلك قوله:  نفي احلجة والدليل هو االأ�شلوب الوحيد الدَّ

ن ابن معط األفيَّته منع تو�شيط خرب »دام« وال حجة له، وال متبوع من املتقدمني  »وقد �شمَّ

)1( ينظر: �رشح الكافية ال�شافية 1633/3، 820/2. و�رشح الت�شهيل 9/2، 49/1، 216، 373/2. وغريها.

)2( �شبق تخريجه �ض 60.

)3( �رشح الت�شهيل 303/3.
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، فنفي التبعية يف راأي ابن معط لي�ض دلياًلً على االعرتا�ض؛ الأنَّه قد يوافق 
)1(

واملتاأخرين«

من اجتهد يف راأيه من النَّحويني، وقوله: »وال حجة له« هو لفظ االعرتا�ض الوحيد يف 

امل�شاألة. 

عم« يطلق على القول الذي ال دليل عليه كما مر بنا  والأنَّ ابن مالك ُيدرك اأنَّ لفظ »الزَّ

فاإنَّه كثرياً ما ي�شف هذه االأقوال باأنها »زعم« اأو »دعوى«، ومن ذلك ما ذكره يف »نعم« 

و»بئ�ض« اإذ قال: »وزعم الفراء واأكرث الكوفيني اأنهما ا�شمان، وا�شتدلوا على ذلك بدخول 

َُها  َُه ببنت: »واهلل َما ِهي ِبِنْعَم الَوَلد، َن�رشْ حرف اجلر عليهما؛ كقول بع�ض العرب ملن َب�رشَّ

رْيُ َعَلى ِبْئ�َض الَعرْي«، وال حجة يف هذا؛ الأنَّ  َقة«، وكقول بع�شهم: »ِنْعَم ال�شَّ َها �رَشِ ُبَكاٌء، وِبرُّ

.
)2(

حرف اجلر قد يدخل على ما ال خالف يف فعليته...«

ومنه كذلك ما ذكره بعد �شواهد �شعرية انت�شب الفعل فيها بـ»كما«، ثم قال: »وقدر 

اأبو علي النَّ�شب بـ»كما« يف البيتني، وزعم اأنَّ االأ�شل »كيما« فحذفت الياء؛ وهذه دعوى 

كون  ا  اأمَّ قول،  من  الزعم  بعد  ما  هي  الدعوى  اأنَّ  يف  �شك  من  وما   ،
)3(

عليها« دليل  ال 

انت�شاب االأفعال بـ»كما« فهو مما اتُّفق عليه.

من  يهدف  وهذا حني  الراأي،  مينع  ال  اأنَّه  مع  الدليل  احلجية يف  مالك  ابن  ينفي  وقد 

اعرتا�شه اإىل �شبط االأدلة على االآراء املختارة، ومن ذلك اأنَّه قال عن »حيث« يف الت�شهيل: 

، ويف ال�رشح قال: »اأجاز االأخف�ض ا�شتعمالها مبعنى 
)4(

»وقد يراد بها احلني عند االأخف�ض«

 ]من املديد[:
)5(

»حني«، وحمل على ذلك قول ال�شاعر

)1( �رشح عمدة احلافظ 205/1. 

)2( �رشح الكافية ال�شافية 1102/2.

)3( �رشح الكافية ال�شافية 820/2.

)4( الت�شهيل 97.

)5( قائله: طرفة بن العبد، يف ديوانه 80. وينظر: جمال�ض ثعلب 197/1، واللباب 77/2، وامل�شاعد 530/1، وخزانة االأدب 

.18/7
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���اَق���ُه َق���َدُم���هل���ل���َف���تَ���ى َع����ْق����ٌل يَ���ِع���ي�������شُ ِب����ِه َح���ي���ُث تَ����ْه����ِدي ����صَ

اهد،  ، فهذا اعرتا�ض من ابن مالك على هذا ال�شَّ
)1(

وال حجة فيه الإمكان اإرادة املكان«

ولي�ض يف ن�ض املنت و�رشحه ما ي�شري اإىل رد الراأي.

F    احلكم على القول باأنَّه مردود:

املعرت�ض عليه-  القول  اأن يذكر  ابن مالك يف بع�ض م�شائل االعرتا�ض -بعد  يعربِّ  قد 

اأو »والقوالن  اأو »والذي زعموه مردود بوجهني«،  : »وهو مردود بوجوب«، 
)2(

بقوله

مردودان«، اأو »ومثل هذا لو �شمع من العرب لكان جديراً بالرد«، اأو »وهذا االحتجاج 

مردود بوجوه«، اأو »وهذا مع ما فيه من التكلف مردود«، اأو »وما ذهب اإليه مردود«، اأو 

»وعلى كل حال قولهم مردود بقول العرب:...«. 

اأنَّ احلكم علـى القـول بالرد ي�شمل االآراء واالأدلة، ورمبا جاء هذا  يالحــظ ممـا �شـبق 

اأنَّه ذكر اأنَّ  اللفظ منفــرداً فـي امل�شـاألة ليكـون دااًل على اعـرتا�ض ابن مالك، ومن ذلك 

اإىل  ن�شب  راأي  عن  قال  ثم  بجزاأيها،  م�رشَّح  خربية  بجملة  ُيف�رشَّ  اأن  البدَّ  ال�شاأن  �شمري 

ال�شاأن  �شمري  الهاء  يكون  اأن  على  َزْيٌد«،  َقائمًا  »َظَنْنُتُه  نحو:  ا جتويزهم  »واأمَّ الكوفيني: 

»ظننت«  وكون  موؤخراً،  مبتداأ  »زيد«  كون  فهمه  اإىل  ي�شبق  �شامعه  الأنَّ  اأي�شًاً؛  فمردود 

الأنَّ  ال�شاأن؛  ب�شمري  جيء  الأجله  الذي  للغر�ض  ت  مفوِّ وذلك  مقدمًا،  خرباً  ومفعوليها 

ق�شده  ما  االأمر  فخامة  من  به  يح�شل  ذلك، حتى  لغري  ال�شمري  عدم �شالحية  �رشطه  من 

.
)3(

املتكلم«

وقد بلغت م�شائل حكمه على االأقوال النَّحوية بالرد نحو ع�رشين م�شاألة، معظمها رد 

لالآراء النَّحوية؛ ومن ذلك قوله: »ومنع االأ�شمعي نعت املبني للنداء؛ الأنَّه �شبيه بامل�شمر، 

)1( �رشح الت�شهيل 233/2.

)2( ينظر: �رشح الت�شهيل 74/1، 371، 283، 372، 390، 117/3، 393، و�رشح الكافية ال�شافية 749/2، وغريها.

)3( �رشح الت�شهيل 164/1.
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ماع ف�شهرته مغنية  ا ال�شَّ اأمَّ ماع والقيا�ض؛  اإليه مردود بال�شَّ وامل�شمر ال ُينعت، وما ذهب 

ليل اأالَّ ُتعترب  عن ا�شت�شهاد، واأما القيا�ض فالأنَّ م�شابهة املنادى لل�شمري عار�شة، فمقت�شى الدَّ

.
)1(

مطلقًا...«

النَّحوية فقليل؛ منه رده ملا انُت�رش به ل�شيبويه يف منعه تقدمي احلال على  اأما رده االأدلة 

عامله الفعل املت�رشف، نحو: »َطاَب َزْيٌد َنْف�شًا«؛ اإذ قال: »وانُت�رشِ ل�شيبويه باأنَّ مميِّز هذا 

النَّوع فاعل يف االأ�شل، وقد اأوهن بجعله كبع�ض الف�شالت فلو تقدم الزداد وهنه وهنًا 

، ثم ذكر �شتة اأوجه 
)2(

فمنع ذلك الأنه اإجحاف. قلت: وهذا االحتجاج مردود بوجوه...«

لرد هذا االحتجاج وما يف�شي اإليه من حكم نحوي.

F    حكمه على القول بالبطالن اأو الف�ضاد:

اأو »الأنَّه  الوجه باطل«،  : »وهذا 
)3(

اأ�شاليب اعرتا�شاته بقوله ابن مالك يف بع�ض  يعربِّ 

يبطل من �شبعة اأوجه«، اأو »ودعواهم باطلة من ع�رشة اأوجه«، اأو »وهذا الراأي باطل«، 

«، اأو »وما  اأو »فظهر بهذا بطالن ما اأجازه الك�شائي«، اأو »واأما الزجاج فبطالن قوله بنيِّ

ذهب اإليه باطل«، اأو »وُيبطل ما ذهب اإليه ثالثة اأوجه«.

: »وهذا القول فا�شد من اأربعة اأوجه«، اأو »وهو 
)4(

ورمبا قال معرت�شًا يف بع�ض امل�شائل

فا�شد لعدم الفائدة«، اأو »وما ذهب اإليه... فا�شد من خم�شة اأوجه«، اأو »وهذا االعتبار 

فا�شد«، اأو »فثبت بذلك ف�شاد مذهب الزجاج«. 

وما من �َشكِّ يف اأنَّ احلكم على الراأي بالبطالن اأو الف�شاد اأ�شدُّ يف الردِّ مما �شبقه، وال 

)1( �رشح الت�شهيل 393/3.

)2( �رشح الت�شهيل 390/2.

)3( ينظر: �رشح الت�شهيل 314/1، 315، 338، 344، 168، 337/2، 250، 251/3، وغريها.

)4( ينظر: �رشح الت�شهيل 313/1. و�رشح الكافية ال�شافية 611/2. و�رشح الت�شهيل 302/2، 228، 198، وغريها.
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يقطع به اإال من متكن من علمه واأ�شوله، وهو قليل يف م�شنَّفاته بالنِّ�شبة اإىل ما �شبقه من 

اأقوال  يف  البنيِّ  ال�شعف  مع  لراأيه  االحتجاج  قوة  بني  جمعت  م�شائله  اأنَّ  كما  اأ�شاليب، 

املخالفني واأدلَّتهم، فهو يعر�ض عدداً من اأوجه البطالن، يكفي اأحدها لدفع القول بالراأي؛ 

فكيف بها وقد اجتمعت!. 

ومن ذلك رده لراأي ابن خروف يف اأنَّ عامل النَّ�شب يف الظرف املغني عن اخلرب نحو: 

ملا  اأنَّه قول خمالف  اأحدها:  اأوجه؛  �شبعة  يبطل من  نف�شه: »الأنَّه  املبتداأ  َخْلَفَك« هو  »َزْيٌد 

اأخرى  م�شاألة  ، ويف 
)1(

راحه« اطِّ دليل، فوجب  الب�رشيني والكوفيني، مع عدم  ا�شتهر عن 

واأخواتها  »كان«  اأنَّ  واجلرجاين-  برهان  وابن  ابن جني  يقول: »وزعم جماعة -منهم 

 ،
)2(

تدل على زمان وقوع احلدث وال تدل على احلدث، ودعواهم باطلة من ع�رشة اأوجه«

نهايتها مبا  التذكري يف  االأوجه من  بع�ض  فيها  الع�رشة، والتي ال تخلو  االأوجه  وذكر هذه 

ذكره من البطالن؛ يقول: »فبطل كونها دالة على اأحد املعنيني دون االآخر«، و»ويف عدم 

جواز ذلك دليل على بطالن دعواه«، و»فبطل ما يوجب خالفه«.

اء،  اد ما ذكره يف م�شاألة نا�شب امل�شتثنى؛ اإذ قال: »الرابع قول الفرَّ ومن القول بالَف�شَ

«، وهو قول فا�شد  عزاه اإليه ال�شريايف؛ وهو »اإالَّ« مركبة من »ال« و»اإن« املخففة من »اإنَّ

 .
)3(

كيب، وال دليل عليه فال يلتفت اإليه« عاء الرتَّ من اأربعة اأوجه؛ اأحدها: اأنَّه مبني على ادِّ

فاأي قوة يف راأي يخالف االإجماع اأو الدليل اأو اأن يكون دعوى بال دليل؛ فكاأنَّه قد حق 

على م�شائل ترد على هذه االعتبارات اأن ُتردَّ باألفاظ قوية تبنيِّ مقدار املخالفة للُمعرَتَ�ِض 

عليه. 

من  جاء  وما  عليه،  الدال  االعـرتا�ض  اأ�شـلوَب  هـو  ليكـون  االإبطـال  لفـظ  جـاء  وقـد 

)1( �رشح الت�شهيل 315/1.

)2( �رشح الت�شهيل 338/1.

)3( �رشح الت�شهيل 279/2. 



346

اأ�شاليب فما هو اإال تعليل للو�شف وتاأكيد له، ومن ذلك ما ذكره بعد عر�ض راأي بع�ض 

النَّحويني الذين منعوا دخول »كان« و»اأ�شبح« و»اأم�شى« و»اأ�شحى« و»ظل« و»بات« 

َبَح  �شْ
اأي: »َكاَن َزْيٌد َفَعَل«، وال »اأَ على ما خربه فعل ما�ض؛ اإذ قال: »فال يقال على هذا الرَّ

كقول  خلالفه  اال�شتعمال  مع  حجة  ل�شاحبه  لي�ض  اإذ  باطل؛  اأي  الرَّ وهذا  َقَراأَ«،  َعمٌرو 

 ]من الطويل[:
)1(

ال�شاعر

�َصْحَمًة اَء  بَْي�صَ ُك��لَّ  ْبنَا  َح�صِ وِح���ْم���رََا«)))وكنَّا  ُج�����َذاَم  الَقْينَ�ا  ل��ي��ايَل 

ابن  نظر  الباطلة يف  النَّحويني  لعلل  منفرداً  و�شفًا  يكون  الأن  �شالح  الف�شاد  وو�شف 

مالك، ومن ذلك ما ذكره عن قوم- منهم ابن الطراوة- جعلوا »الطريق« من الظروف 

القيا�شية، وعلتهم اأنَّ لفظه �شادق على كل مكان؛ فاإنَّ كل مكان ي�شلح اأن ُيجعل طريقًا، 

 ]من الكامل[:
)3(

جوا عليه قول �شاعدة وقد خرَّ

��ُل َم��ْت��نَ��ُه الثَّْعَلُبلَ����ْدٌن ِب��َه��زِّ ال��َك��فِّ يَ��ْع�����صِ ��ري��َق  ال��طَّ ��َل  َع�����صَ َك��َم��ا  ِف��ي��ِه 

قال ابن مالك معرت�شًا على هذه العلة: »وهذا االعتبار فا�شٌد؛ الأّن »الّطريق« ا�شٌم ملكان 

مروٍر وذهاٍب، وال يطلق على املكان طريٌق ملجّرد �شالحّيته اأن يكون طريقًا، كما ال يطلق 

البيت  اأّن  ، كما  اإذن مكاٌن خمت�ضٌّ فـ»الّطريق«  بيتًا؛  اأن يكون  بيٌت ملجّرد �شالحّيته  عليه 

.
)4(

» مكاٌن خمت�ضٌّ

)1( قائله: زفر بن احلارث الكالبي. ينظر: احلما�شة الب�رشية 52/1، واأو�شح امل�شالك 43/2، واملغني 472/6، ومعجم �شواهد 

العربية 176.

)2( �رشح الت�شهيل 344/1. 

)3( �شبق تخريجه �ض 93.

)4( �رشح الت�شهيل 228/2.
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F    و�ضف الراأي بالتكلف:

: »وتكلف بع�ض املتع�شبني...«، اأو 
)1(

يعربِّ ابن مالك عن اعرتا�شه لبع�ض االآراء بقوله

ما ال  االأ�شول  التكلف وخمالفة  من  اأو »ويف هذا  اإليه«،  تكلف ال حاجة  »وهذا عندي 

يخفى«، اأو »فاإن ذلك تكلف ما ال يحتاج اإليه«، اأو »وهذا تكلف ال مزيد عليه فال يلتفت 

اإليه«.

وال غرابة يف اأن يرد هذا االأ�شلوب كثرياً عند ابن مالك؛ الأننا ذكرنا �شابقًا اأنَّ التي�شري 

ا ُجعل هذا االأ�شلوب يف هذا  والبعد عن التَّكلف هدف �شعى اإليه من خالل اعرتا�شاته، واإمنَّ

الرتتيب الأنَّ الو�شف بالتكلف ال يرد غالبًا اإال مع غريه من االأ�شاليب، وتف�شري ذلك- من 

وجهة نظري- يعود اإىل اأنَّ ابن مالك يرى اأنَّ اللغة بطبيعتها قريبة الفهم، �شهلة املاأخذ، 

بعيدة عن التكلف والتعقيد، فاأي قول جاء يف قواعدها متكلَّفًا فهو غري �شحيح، اأو هو 

قول �شعيف، اأو مفتقر اإىل احلجة والدليل، اأو هو مردود مبخالفته االأ�شول.

م�شائله  فمن  االعرتا�ض؛  على  دااًل  منفرداً  االأ�شلوب  هذا  يرد  اأن  ذلك  من  مينع  وال 

املتكررة يف م�شنَّفاته ويهدف من خاللها اإىل اإفهام كالم النَّحويني اأنَّ �شيبويه اأحلق »َفِعياًل« 

 
)2(

و»َفِعاًل« يف العمل با�شم الفاعل، وهما �شيغتا مبالغة منه، ثم اأن�شد قول �شاعدة بن جوؤية

]من الب�شيط[:

��اآَه��ا َك��ِل��ي��ٌل َم��ْوِه��ن��اً َع��ِم��ٌل يَنَِمَح��تَّ��ى ���صَ ل  ال��لَّ��ي��َل  وبَ���اَت  ِط��َراب��اً  بَ��اتَ��ْت 

ال�شعيف،  الربق  الوح�ض، و»الكليل« هو  بقر  بال�شمري  �شاقها، واملق�شود  و»�شاآها«: 

و»املوهن« منت�شف الليل.

�شيبويه  َغلََّط  البيت؛ فمنهم من  �شيبويه يف هذا  �شاهد  والنَّحويون خمتلفون يف توجيه 

)1( ينظر: �رشح الت�شهيل 308/1، 80/3. و�رشح �شواهد التو�شيح 12، و�رشح الكافية ال�شافية 1117/2، 1637/3، وغريها.

)2( ينظر: الكتاب 113/1، واملقت�شب 115/2، و�رشح املف�شل 90/4، واملقرب 192، واخلزانة 157/8.
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يف اال�شتدالل به، فقال: »ولي�ض هذا بحجة يف واحد منهما الأنَّ »َموِهنًا« ظرف ولي�ض 

غري  اأو  متعديًا  الفعل  كان  الفعل،  كعمل  الفعل  معنى  فيه  يعمل  اإمنا  والظرف  مبفعول، 

. ومنهم من اعتذر ل�شيبويه فقال: »اإنَّه ن�شب »موهنًا« بـ»كليل« على اأنَّه مفعول 
)1(

» متعدٍّ

به، فاإن قيل: فلعل »موهنًا« من�شوب على الظرفية؛ كاأنَّه قال: »كليل يف موهن عمل يف 

اآخر«، فاجلواب: اأنَّه اإمنا يريد اأنَّه اأكل املوهن بكرثة عمله فيه؛ كما تقول: »اأتعبت نهارك« 

، وهو من املجاز. قال ابن مالك عن هذا االعتذار: 
)2(

اإذا اأردت اأنَّه عمل فيه عماًل كثرياً«

»وهذا عندي تكلف ال حاجة اإليه؛ واإمنا ذكر �شيبويه هذا البيت �شاهداً على اأنَّ »فاعاًل« 

ال«  قد ُيعدل به اإىل »َفِعيل« و»َفِعل« على �شبيل املبالغة، كما ُيعَدل به اإىل »َفُعول« و»َفعَّ

و»ِمْفَعال«، فذكر هذا البيت ال�شتماله على »كليل« املعدول به عن »كال«، وعلى »َعِمل« 

.
)3(

املعدول به عن »عامل«. ومل يتعر�ض لوقوع االإعمال...«

F    اأ�ضاليب اأخرى يف العرتا�ض:

لكنَّها  االآراء واالأدلة،  اعرتا�ض  ابن مالك يف  اأ�شاليب  ا�شُتهر من  ما  فيما م�شى  ذكرنا 

ا ثمة اأ�شاليب اأخرى اأقل وروداً يف  لي�شت كل االأ�شاليب التي انتهجها يف اعرتا�شاته؛ اإمنَّ

االعرتا�ض على االآراء واالأدلَّة، اأذكر منها مع املثال:

 يف اعرتا�شه على »ابن االأنباري« الذي منع االإخبار باجلملة 
)4(

قوله: »وهذا نظر واه«

الطلبيَّة، معلاًل لذلك باأنَّ اخلرب حقه اأن يكون حمتماًل لل�شدق والكذب، واجلملة الطلبيَّة 

لي�شت كذلك.

)1( املقت�شب 115/2.

)2( املقرب 192.

)3( �رشح الكافية ال�شافية 1037/2. وينظر: �رشح الت�شهيل 80/3.

)4( �رشح الت�شهيل 309/1.
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 يف اعرتا�شه على »بع�ض النا�ض« الذين جعلوا »ما« يف قول 
)1(

وقوله: »ولي�ض ب�شيء«

« مبعنى »اإال«. اَء وِذْكَرُهنَّ العرب: »ُكلُّ �َشيٍء َمَهٌه َما النِّ�شَ

 يف اعرتا�شه على »الكوفيني« الذين اأجازوا ا�شتعمال 
)2(

وقوله: »وهذا التنظري ال يلزم«

»لي�ض« حرفًا عاطفًا؛ فيقولون: »َقاَم َزيٌد لي�ض َعْمٌرو«، كما ُيقال: »َقاَم َزيٌد ال َعْمٌرو«.

قول  ج  َخرَّ الذي  »ال�شريايف«  على  اعرتا�شه  يف   
)3(

متعني« غري  قاله  »والذي  وقوله: 

 ]من الطويل[:
)4(

ال�شاعر

�َصَفْت وق��د  تَ�ْصتمر  َم��ا  على  ��ُدوِره��امت��رُّ  ���صُ منها  قي�ش  عبُد  َغ���ِئ��َل 

اإليه »�شدورها« بفاعل �شفت: »عبد  اأنَّه َف�شل بني امل�شاف »غالئل« وامل�شاف  على 

قي�ض«.

ذوؤيب  اأبي  قول  توجيهه  يف  »االأخف�ض«  على  اعرتا�شه  يف   
)5(

بعيد« »وهذا  وقوله: 

 ]من الوافر[:
)6(

الهذيل

َع��ْم��ٍرو مَّ  اأُ ِط���ِب��َك  َع���ْن  ��ِح��ي��ُحنَ��َه��ْي��تُ��َك  ���صَ اإٍِذ  َواأَنْ�������َت  ِب��َع��اِف��يَ�����ٍة 

حني ذكر اأنَّه اأراد »ِحيَنِئٍذ«، فحذف »حينًا« واأبقى جر »اإٍذ«.

عى   يف اعرتا�شه على »ال�شيمري« الذي ادَّ
)7(

وقوله: »فال التفات اإليه وال تعريج عليه«

ْيَعَتُه«.  ْيُعُتُه« على تقدير: »ُكلُّ َرُجٍل َكائٌن و�شَ جواز النَّ�شب يف نحو: »ُكلُّ َرُجٍل و�شَ

)1( �رشح الت�شهيل 310/2.

)2( �رشح الت�شهيل 346/3.

)3( �رشح الت�شهيل 275/3.

)4( �شبق تخريجه �ض 195.

)5( �رشح الكافية ال�شافية 940/2.

)6( �شبق تخريجه �ض 121.

)7( �رشح الت�شهيل 254/2. 
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بـ»اخلطاأ«،  �شيبويه«  »كتاب  يف  »الغلط«  ف�رشَّ  عندما   
)1(

مر�شي« غري  »وهذا  وقوله: 

فاعرتا�شه عندما َغلَّط نا�شًا من العرب يقولون: »اأنَُّهم اأجَمُعوَن َذاِهُبوَن«و »واإنَّك َوَزيٌد 

َذاِهَباِن«.

 يف اعرتا�شه على »النحا�ض« الذي نقل االإجماع على اأنَّ 
)2(

وقوله: »وهذا من عجب«

»َمَع« �شاكن »العني« حرٌف.

هذه بع�ض اأ�شاليب االعرتا�ض التي تتجه اإىل اآراء النَّحويني واأدلتهم، ورمبا تكرر بع�ض 

بع�ض  اعرتا�شاته  يف  وجد  وقد  متقاربة،  تعبري  واألفاظ  خمتلفة  مواطن  يف  االأ�شاليب  هذه 

االأ�شاليب التي تتجه اإىل النحويني اأنف�شهم؛ فرمبا و�شفهم: باالغرتار، اأو الوهم، اأو املكابرة، 

، وهذا قليل نادر. 
)3(

اأو الغفلة

املبحث الثالث: منهجه يف رد الأقوال املعرت�ض عليها:

اأن  م�شاألة  التي جاوزت خم�شمئة  مالك  ابن  االعرتا�ض يف نحو  م�شائل  يتوقع يف  ال 

تكون على طريقة واحدة ومنهج واحد يف الرد واالعرتا�ض؛ بل اإنَّ ابن مالك كان ينتهج 

عدداً من الطرائق التي ي�شعى من خاللها اإىل رد االأقوال املخالفة، منها ما يتجه اإىل راأيه يف 

امل�شاألة، ومنها ما يتجه اإىل راأي املعرت�ض واأدلته، ومنها ما كان من نظر ابن مالك وتاأمله، 

مًا لفكرته يف االعرتا�ض،  زه مبا يراه متمِّ ومنها ما كان اعرتا�شًا �شابقًا اكتفى بنقله، ورمبا عزَّ

وميكن اإجمال احلديث عن اأبرز هذه الطرائق فيما ياأتي: 

 

)1( �رشح الكافية ال�شافية 515/1.

)2( �رشح الت�شهيل 242/2.

)3( ينظر: �رشح الت�شهيل 20/1، 148، 32/2. و�رشح الكافية ال�شافية 615/2، وغريها.
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المة من املوانع والعلل القادحة: اأوًل: تقوية راأيه مبوافقته اأ�ضول ال�ضتدلل، اأو تزكيته بال�ضَّ

مل يكن ابن مالك يتجه يف اعرتا�شاته دائمًا اإىل االأقوال املخالفة واأدلتها ويبطلها؛ بل 

كثرياً ما كان يعر�ض االآراء املختلفة يف امل�شاألة، ويتجه اإىل راأيه املختار فيقويه باأدلة ال�شماع 

والقيا�ض وغريها، اأو يزكيه بال�شالمة من املوانع اأو العلل التي تقدح يف ال�شحة وَتِرُد على 

االأقوال املخالفة.

وتقوية ابن مالك راأيه بال�شماع اأكرث ما يكون يف �شورتني؛ اإحداهما: يف اأحكام اللزوم 

ُيثبت  اأن  دون  من  اإجازتها  اإىل  �شبيل  فال  والرتاكيب،  االأ�شاليب  بع�ض  النَّحويني يف  عند 

ذلك من لغة العرب �شعراً اأو نرثاً. ال�شورة الثانية: تظهر يف اأحكام ق�رش النَّحويني لبع�ض 

عر؛ فال �شبيل كذلك الإجازتها من دون اال�شتدالل  االأ�شاليب والرتاكيب على �رشورة ال�شِّ

على اجلواز املطلق بالنَّرث وال�شيما احلديث ال�رشيف.

ومن �شواهد ذلك اأنَّ الكوفيني اأوجبوا اإلغاء الفعل القلبي اإذا وقع بني فعل ومرفوعه؛ فال 

ُيجيزون يف نحو: »َقاَم اأَُظنُّ َزْيٌد« اإال رفع »زيد« على الفاعليَّة، قال ابن مالك: »وال�شحيح 

فع، فاإذا ن�شبت فالفعل املتقدم مفعول ثان، واإذا رفعت فظاهر، وُين�شد  جواز النَّ�شب والرَّ

 ]من الوافر[:
)1(

اعر فع قول ال�شَّ بالنَّ�شب والرَّ

��اِع��ِن��ي��نَ��ا ُظ�����نُّ َربْ�����ُعَ ال��ظَّ ��َج��اَك اأَ ال��َع��اِذِل��ي�����نَ��ا«)))���صَ ِب��َع�����ْذِل  تَ��ْع��بَ��اأ  ول 

ومنه اعرتا�سه على اأكرث النَّحويني الذين ق�رشوا جواز اإتيان ال�رشط م�سارعًا واجلواب 

ما�شيًا ب�رشورة ال�شعر؛ اإذ قال معرت�شًا: »وال اأرى ذلك؛ الأنَّ النَّبيsقال: »َمْن َيُقْم ليلة 

.
)4(

»
)3(

م من ذنبه« القدر اإميانًا واحت�شابًا ُغِفَر له ما َتَقدَّ

)1( غري من�شوب يف: املغني 56/5، واملقا�شد النحوية 172/2، والت�رشيح 178/2، ومعجم �شواهد العربية 502.

)2( �رشح الت�شهيل 87/2.

)3( �شبق تخريجه �ض 68.

)4( �رشح الكافية ال�شافية 1586/3.
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كما قوى راأيه بالقيا�ض، واأظهر �شورة لديه يف االعتداد بالقيا�ض اأن يعمد اإىل قيا�ض مل 

يجر به �شماع، كما يف موافقته البن ال�رشاج الذي اعرت�ض على قوم من النَّحويني منعوا 

تقدمي خرب االأفعال النَّاق�شة اأو تو�شيطه اإن كان جملة؛ اإذ قال ابن مالك: »وما ذهب اإليه 

مع  �شمع  فقد  مع »كان«  ُي�شمع  مل  واإن  الأنَّه  ال�شحيح؛  اجلواز هو  من  ال�رشاج[  ابن  ]اأي 
 ]من الطويل[:

)1(
االبتداء؛ كقول الفرزدق

ُمَ�����اِرٍب ِم����ْن  �����ُه  اأمُّ َم���ا  َم���ِل���ٍك  اأََق���اِربَ���ْه اإىل  ُك��َل��ي��ٌب  َك��انَ��ْت  َوال  اأَبُ����وه 

اِرٍب«، فاأبوه مبتداأ، واأمه مبتداأ ثان، ومن حمارب خربه، وهما  ُه ِمْن حُمَ مُّ
اأراد: »اأَُبوُه َما اأُ

خرب املبتداأ االأول، فقدم اخلرب وهو جملة، فلو دخلت كان ل�شاغ التَّقدمي اأي�شًاً، كقولك: 

اِرٍب  ه ِمْن حُمَ مُّ
يط اأوىل باجلواز كقولك: »َما َكاَن اأُ اِرٍب َكاَن اأَُبوه«. والتَّو�شِ ُه ِمْن حُمَ مُّ

»َما اأُ

 .
)2(

اأُبوه««

اأي�شًاً؛ ومن ذلك راأيه  اأو العلماء لتقوية راأيه فظاهر  واأما اعتماده على اإجماع العرب 

عوا باأنها الزمة للنَّ�شب  يف »�شوى« امل�شتثنى بها؛ فقد ذكر خمالفته الأكرث الب�رشيني حني ادَّ

على الظرفيَّة؛ قال: »»�شوى« امل�شار اإليه ]يف النظم[ ا�شم ي�شتثنى به، ويجر ما ي�شتثنى به 

الإ�شافته اإليه، ويعرب هو تقديراً، كما تعرب غري لفظًا. خالفا الأكرث الب�رشيني«، ثم اأرجع 

�شبب هذا االختيار اإىل اأمرين: »اأحدهما: اإجماع اأهل اللغة على اأنَّ معنى قولك: »َقاُموا 

َواك« و»َقاُموا َغرْيَك« واحد، واأنَّه ال اأحد منهم يقول: اإنَّ »�شوى« عبارة عن مكان اأو  �شِ

.
)3(

زمان، وما ال يدل على زمان اأو مكان فبمعزل عن الظرفية«

كما اأيد راأيه واختياره با�شت�شحاب االأ�شل، ومن ذلك م�شاألة اإعراب ال�شمري املت�شل 

النحوية 365/1، والدرر  ]ت�شاهره[. وينظر: اخل�شائ�ض 394/2، واملغني 216/2، واملقا�شد  )1( يف ديوانه 340/1، واآخره 

 .70/2

)2( �رشح الت�شهيل 355/1.

)3( �رشح الكافية ال�شافية 716/2.
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اأولها  مذاهب:  ثالثة  اإعرابه  يف  ذكر  اإذ  و»املعطيك«؛  »معطيك«،  نحو:  الفاعل  با�شم 

مذهب �شيبويه واأكرث املحققني؛ وهو اأن ُيحكم له مبا يحكم لال�شم الظاهر الواقع موقعه، 

ن�شبه  راأيًا  نقل  ثم  املفعولية،  الثاين على  والنَّ�شب يف  االإ�شافة،  ل على  االأوَّ اجلر يف  وهو 

اإىل االأخف�ض وهو احلكم بالنَّ�شب مطلقًا، واآخر ن�شبه اإىل الرماين والزخم�رشي واملربد يف 

قال:  ثم  الوجهني،  اء، وهو جواز  الفرَّ ثالثًا عن  راأيًا  قوليه، وهو اجلر مطلقًا، ونقل  اأحد 

»ال�شحيح ما راآه �شيبويه؛ الأنَّ الظاهر هو االأ�شل، وامل�شمرات نائبة عنه، فال ُين�شب اإىل 

ذوذ. وما نحن ب�شدده  �شيء منها ما ال ُين�شب اإليه، اإال فيما ال مندوحة عنه من موا�شع ال�شَّ

.
)1(

مل تدُع حاجة اإىل اإحلاقه بال�شواّذ فوجب �شونه من ذلك«

ي�شبه  ما  على  النَّحوي  وجدله  حواره  يف  االعتماد  كثري  كان  مالك  ابن  اأنَّ  وُيالحظ 

؛ اإذ ي�شدر امل�شاألة بذكر االأوجه املحتملة التي قال بها النَّحويون، ثم 
)2(

»ال�شرب والتق�شيم«

ياأتي عليها وجهًا وجهًا، مفنِّداً القول يف اأوجه االإبطال لها، حتى يخل�ض يف نهايتها اإىل 

الراأي املختار، ليت�شح من خالل ذلك كله اأن ما يرد على غريه من ماآخذ ال ترد عليه فهو 

االأوىل باالنقياد؛ لذا فاإنَّ اأ�شاليب هذا اال�شتدالل العقلي ظاهرة يف اعرتا�شات ابن مالك، 

: »فاإذا بطل كذا تعني احلكم بكذا...«. 
)3(

اإذ يختم بقوله

النَّ�شـب يف نحـو: »خرياً« يف قوله تعاىل:  اآراء نحويـة يف عامـل  ومـن ذلـك ذـكره 

اأنَّه مفعول  �شيبويه، وهو  اأواًل راأي  االآية 171[؛ فذكر  ]الن�شاء: من   {    }

اأنَّ  الك�شائي، وهو  راأي  ثم ذكر  اأئت خرياً،  والتقدير:  املذكور،  لفعل حمذوف دلَّ عليه 

اء من اأنَّ هذا لو �شح جلاز اأن نقول: »اْنَتِه  النَّا�شب »يكن« حمذوف، واعرت�شه مبا ذكره الفرَّ

)1( �رشح الكافية ال�شافية 1052/2.

)2( وهو �رشب مما يلحق باال�شتدالل العقلي، ذكره ابن جني يف اخل�شائ�ض 67/3 ومثل له، وكذا فعل االأنباري يف ملع االأدلة 

127-131. وخل�ض ذلك ال�شيوطي يف االقرتاح 315 وعرفه بقوله: »اأن يذكر ]امل�شتدل[ جميع الوجوه املحتملة، ثم 

ي�شربها؛ اأي يختربها، فيبقي ما ي�شلح، وينفي ما عداه بطريقه«.

)3( ينظر: �رشح الت�شهيل 340/1، 35/2، 61، 159، 250، و�رشح الكافية ال�شافية 877، 1078، 1246. 



354

اء وهو اأنَّ »خرياً« �شفة مل�شدر حمذوف،  اأَخاَنا« على تقدير: َتُكن اأخانا. ثم ذكر راأي الفرَّ

َح�ْشُبك  التَّقدير، كما يف نحو:  راد  اطِّ ة  بعدم �شحَّ واأبطله  انتهاًء خرياً،  انتهوا  والتَّقدير: 

خرًيا لك. وقال يف ختام امل�شاألة: »وعلى كل حال ال ي�شلح اأن ُيراد به امل�شدر، وال اأن 

ة القول  اء تعني احلكم ب�شحَّ ر الك�شائي، واإذا بطل قول الك�شائي وقول الفرَّ يراد به ما قدَّ

 .
)1(

املذكور، وهو راأي اخلليل و�شيبويه«

وقد يوؤيد الراأي املختار بتاأكيد اأنَّه �شامل من موانع ال�شحة التي ترد على غريه، كما يف 

تاأييده لراأي �شيبويه يف رافع املبتداأ واخلرب، وهو اأن املبتداأ مرفوع باالبتداء واخلرب مرفوع 

، ثم 
)2(

باملبتداأ؛ اإذ قال: »وقوله هو ال�شحيح؛ ل�شالمته مما يرد على غريه من موانع ال�شحة«

اأخذ يف تف�شيل رد االأوجه املخالفة، ببيان مانع ال�شحة يف كل منها، والذي ال يرد على 

راأيه يف امل�شاألة.

امل�شاألة هي  راأيه يف  منها  املخالف ويزكي  بها قول  يقدح  مالك  ابن  واأ�شهر علة كان 

علة خمالفة النَّظائر، اأو خمالفة االأ�شل؛ ففي م�شاألة نوع ما بعد »اإيِّا« قال ابن مالك: »وهي 

�شمائر جمرورة باالإ�شافة ال حروف، وهذا هو مذهب اخلليل واالأخف�ض واملازين، وهو 

. ويف م�شاألة اأخرى وافق ابن 
)3(

ال�شحيح؛ الأنَّ فيه �شالمة من �شتة اأوجه خمالفة لالأ�شل...«

ال�شحيح  اأنَّ  فقال: »على  الالم وحدها؛  التعريف هي »األ« ال  اأداة  اأنَّ  مالك اخلليل يف 

 .
)4(

عندي قول اخلليل ل�شالمته من وجوه كثرية خمالفة لالأ�شل وموجبة لعدم النظري..«

�شدَّ  امل�شائل  ُيغفل يف بع�ض  اأنَّه ال  لراأيه املختار وتعزيزه  ابن مالك  ومن مظاهر تقوية 

اأي املختار، والتي من خاللها ميكن الطعن فيه اأو يف اأدلته، فيعقب يف  بع�ض الثَّغرات يف الرَّ

)1( �رشح الت�شهيل 159/2.

)2( �رشح الت�شهيل 270/1.

)3( �رشح الت�شهيل 145/1.

)4( �رشح الت�شهيل 253/1.
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ختام راأيه باالإجابة عن هذه االعرتا�شات؛ ومن ذلك ما جنده يف م�شاألة اختالف النَّحويني 

يف اإعمال »ما« النافية مع تقدم اخلرب؛ فقد اأجاز ذلك على ندور موافقًا �شيبويه الذي اأن�شد 

 ]من الب�شيط[:
)1(

على هذا قول الفرزدق

ِنْعَمتَُهم اهلل  اأََع����اَد  َق��ْد  ��بَ��ُح��وا  بَ�َصَُف��اأَ���صْ ِمْثَلُهم  َم��ا  واإِْذ  ُقَري�ٌش  ُه��م  اإْذ 

اأنَّ  االأول:  ؛ 
)2(

اعرتا�شان وفيه  اهد،  ال�شَّ بهذا  اال�شتدالل  على  به  �َض  اعرُتِ ما  ذكر  ثم 

اخلرب حمذوف، و»مثلهم« من�شوب على احلاليَّة. والثَّاين: اأنَّ الفرزدق التميمي - وهو من 

اهد على لغة احلجازيني  قوم ال يعملون »ما« مطلقًا- قد اأخطاأ، حني رغب يف اإيراد ال�شَّ

باالإعمال، ومل يعلم اأنهم ي�شرتطون يف االإعمال تاأخر اخلرب.

اأن يتم بدونها،  اأن احلال ف�شلة، فحق الكالم  قال ابن مالك: »واجلواب عن االأول: 

ومعلوم اأنَّ الكالم هنا ال يتم بدون »مثلهم«، فال يكون حااًل، واإذا انتفت احلالية تعينت 

اخلربيَّة. واجلواب عن الثاين: اأنَّ الفرزدق كان له اأ�شداد من احلجازيني والتميميني، ومن 

�شيء من  اإىل تخطئته، ولو جرى  مبادرين  عليه،  بها  ي�شنعون  منه  بزلة  يظفروا  اأن  مناهم 

ذلك لنقل؛ لتوفر الدواعي على التحدث مبثل ذلك لو اتفق، ففي عدم نقل ذلك دليل على 

ا�شت�شهاد  �شحة  بهذا  فثبت  قوله؛  ت�شويب  على  والتميميني  احلجازيني  اأ�شداده  اإجماع 

. فاأجاب على الطعن يف اال�شتدالل بالقيا�ض، واالإجماع.
)3(

�شيبويه مبا اأن�شده، واهلل اأعلم«

)1( ديوانه 257/1. وينظر: الكتاب 60/1، واملقت�شب 191/4، املقا�شد النحوية 451/1، وخزانة االأدب 123/4.

)2( اأدى اإليهما اأنَّ اإعمال »ما« فيه خالف بني احلجازيني الذين يعملونها ب�رشوط منها منع تقدم اخلرب وبلغتهم نزل القراآن، 

والتميميني الذين مينعون االإعمال مطلًقا. واالإ�شكال يف اأن الفرزدق التميمي قد اأعمل »ما« مع التَّقدمي، وهو من قوم 

منعوا االإعمال بالكلية، وقد جاء هذا ال�شاهد يف »الكتاب« 60/1، وعقَّب �شيبويه بعد ذكره بقوله: »وهذا ال يكاد 

يعرف«، فاأحدث اإ�شكااًل  اآخر يف الفهم عند النَّحويني، بيد اأنَّ ابن مالك فهم منه اجلواز على ندور ا�شتناداً اإىل القرائن. 

ينظر: املقت�شب 191/4، واالنت�شار 54، والنكت 285/1. 

)3( �رشح الت�شهيل 373/2.
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را�ضة النَّحوية: ول ال�ضتدلل والدِّ �ض عليها لأُ�ضُ ثانيًا: تاأكيد خمالَفة الآراء امُلْعرَتَ

اأقوالهم يف م�شائل النَّحو  اإبطال  االأ�شل يف اعرتا�ض ابن مالك النَّحويني اأن يتجه اإىل 

املختلفة؛ لذا فال غرابة يف اأن تكون معظم اأوجه الردِّ تتجه اإىل اآراء املعرت�ض عليهم واأدلتهم، 

ومن اأ�شاليبه يف ذلك اأن َيُن�ضَّ على اأن القول املعرت�ض عليه خمالف الأ�شول اال�شتدالل؛ من 

�شماع اأو قيا�ض اأو اإجماع اأو ا�شت�شحاب للحال.

ماع بخالفه، وهذا اللون من االعرتا�ض اأبلغ من  فقد يعرت�ض ابن مالك على راأي جاء ال�شَّ

.
)1(

اعرتا�شه بعدم ال�شماع، وقد �رشَّح يف غري ما مو�شع باأن »الرواية ال تعار�ض بالراأي«

ومن ذلك ما ذكره يف اعرتا�شه على ما ُنقل عن الكوفيني يف منعهم تقدمي حال املرفوع 

عليه اإذا تاأخر هو ورافعه عن احلال نحو: »َراِكبًا َجاَء َزيٌد«؛ فذكر اأنَّ »قولهم مردود بقول 

عن  مروي  كالم  وهذا  احلالبون،  يرجع  متفرقني  اأي:  ؛ 
)2(

احَلَلَبُة« َتوؤُوُب  »�َشتَّى  العرب: 

.
)3(

ينت خمالفتهم يف ذلك« ن جواز ما حكموا مبنعه فتعَّ َحاء، وقد ت�شمَّ الُف�شَ

اأما رده الأقوال النَّحويني بو�شفها خمالفة للقيا�ض فهي م�شاألة يدق فيها التَّف�شيل والنَّظر؛ 

خ�شيَّة، وا�شتح�شاره لالأ�شول والعلل.  الأنَّ القيا�ض عمل ذهني تدخله اجتهادات العامل ال�شَّ

مالك على خمالفة  ابن  ن�ض  يعرف من �رشيح  اأن  ال�رشورة  لي�ض من  الرد  اللون من  وهذا 

القيا�ض؛ بل يفهم كثري من م�شائله من قرائنها، وذلك الأنَّ االعرتا�ض على القول ملخالفة 

القيا�ض- وهو �شاهدنا يف هذا املو�شع- يختلف عن اعرتا�شه على اال�شتدالل بالقيا�ض، 

فاالأول رد لالآراء، اأما الثَّاين فهو رد لال�شتدالل.

ويظهر يل من خالل درا�شتها اأنها تاأتي على ثالث �شور:

)1( �رشح الت�شهيل 386/3.

)2( ينظر: تهذيب اللغة 57/5، وجمهرة االأمثال 541/1.

)3( �رشح الكافية ال�شافية 749/2.
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- ال�شورة االأوىل: اأن يعرت�ض على االآراء التي ُترك فيها القيا�ض، وكان حقه اأن يكون 

دلياًلً عليها، ومن ذلك اعرتا�شه على قوم منعوا اأن يكون النَّعت وعطف البيان اأخ�ض من 

متبوعيهما؛ اإذ قال: »وكال القولني غري مر�شي ملخالفته الدليل النَّظري والدليل ال�شماعي، 

اأما النَّظري: فاإنَّ النَّعت وعطف البيان ي�شرتكان يف تكميل داللة املتبوع وزيادة و�شوحه، 

 .
)1(

وذلك حا�شل باالأخ�ض واالأعم وامل�شاوي«

للقيا�ض؛  خمالف  اأنَّه  فذكر  »دام«  خرب  تو�شيط  منعه  يف  معط  ابن  على  اعرتا�شه  وكذا 

 .
)2(

وذلك الأنَّه ترك حمل »دام« على »لي�ض« يف اجلواز، مع اأن مقت�شى القيا�ض يوجبه

قيا�شية،  ا�شتداللية  قواعد  من  حَّ  �شَ ما  الراأي على خالف  ياأتي  اأن  الثانية:  ال�شورة   -

خا�شة اأو عامة، ومن القواعد اخلا�شة بباب العطف املَُخاَلَفة قوله: »العاطف لي�ض بعامل«؛ 

اإذ اعرت�ض على املربد الذي خالف مقت�شاها يف قوله باأنَّ »الواو« هي اجلارة يف نحو قول 

 ]من الطويل[:
)3(

امرئ القي�ض

�ُصُدولَُه اأَْرَخ��ى  البَْحِر  َكَموِج  ِليَْب�تَِليَولَيٍل  ال��ُه��ُم�����وِم  ِب���اأن���َواِع  َع��َل��يَّ 

 » قال ابن مالك: »وال ي�شح ذلك الأنَّ »الواو« اأ�شوة »الفاء« و»بل« يف اإ�شمار »ُربَّ

.
)4(

بعدهما؛ والأنَّها عاطفة ملا بعدها من الكالم على ما قبلها، والعاطف لي�ض بعامل«

واأما القواعد العامة املَُخاَلَفة فمنها قوله: »كل تركيب يتغري معه املعنى يتغري معه احلكم«، 

اء من اأنَّ »اإال« امل�شتثنى بها مركبة من »ال« و»اإن«  وذلك يف اعرتا�شه على ما ُنقل عن الفرَّ

املخففة؛ وقد اأبطله باأمور ذكر منها: »اأنَّه لو �شح الرتكيب مل ي�شح العمل الذي كان قبله؛ 

الأنَّ املعنى قد تغري معه، وكل تركيب يتغري معه املعنى يتغري معه احلكم، كرتكيب »اإذما« 

)1( �رشح عمدة احلافظ 598/2.

)2( ينظر: �رشح الت�شهيل 349/1.

)3( �شبق تخريجه �ض 109.

)4( �رشح الت�شهيل 189/3.
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.
)1(

و»حيثما«...«

االعرتا�ض،  فحوى  من  فهمت  رمبا  بل  القواعد؛  بتلك  ي�رشح  اأن  ذلك  من  يلزم  وال 

ومن ذلك اعرتا�شه على الكوفيني يف اإجازتهم اإتيان مميز »كم« اال�شتفهامية جمعًا؛ اإذ قال 

معرت�شًا: »اإنَّه يلزم اإجراء »كم« يف متييزها -مع كونها فرعًا على اأ�شماء العدد- على وجه 

اأنَّه »ال  ، فهذا اعرتا�ض على راأي يخالف قاعدة 
)2(

ُي�شتعمل يف االأ�شل فكان مردوداً« مل 

يف�شل فرع على اأ�شل«.

-ال�شورة الثالثة: اأن يعرت�ض على االآراء ملخالفتها القيا�ض ال�شحيح، والقائم على وجود 

م�شوغة  بينهما  جامعٍة  وعلٍَّة  اإليه،  وحمتاٍج  للحمل  �شالح  وفرٍع  عليه،  جممع  قويٍّ  اأ�شل 

للحمل، واأي خلل يف ذلك فهو موؤدٍّ اإىل خطاأ يف احلكم ُيف�شي اإىل منعه.

وكثرياً ما يطعن ابن مالك يف بع�ض االآراء الأنَّها غري حممولة على اأ�شل ونظري، وبناء عليه 

�شطر قاعدته التالية: »وال ُيقبل ما ي�شتلزم عدم النَّظري مع وجدان ماله نظري«، وذلك يف 

اء الذي جعل »لوال« االمتناعية هي الرافعة لال�شم بعدها، وكذا اعرتا�شه  اعرتا�شه على الفرَّ

على بقية الكوفيني الذين جعلوا عامل الرفع فعاًل حمذوفًا؛ قال: »والقوالن مردودان الأنهما 

م�شتلزمان ما ال نظري له؛ اإذ لي�ض يف الكالم حرف يرفع وال ين�شب، وال حرف التزم بعده 

، فهو اإذن مرفوع باالبتداء.
)3(

اإ�شمار فعل رافع«

الفرع من  بينه وبني  اعتبار غريه، لكن  اأ�شل ال ميكن  اأو  القيا�ض نظري  وقد يكون يف 

املخالفة ما يبطل القيا�ض، وعلى ذلك جرى كثري من ردود ابن مالك على اآراء ا�شتندت 

اإىل قيا�ض مردود »ملخالفته النظائر«، ومنه اعرتا�شه على راأي ُن�شب اإىل الكوفيني مفاده اأنَّ 

ْنَفٍر اأي اأَ�َشٍد« حرف عطف؛ فقال: »وجعلها حرف  »اأّي« يف نحو قولك: »َمَرْرُت ِبِغ�شَ

)1( �رشح الت�شهيل 279/2.

)2( �رشح الكافية ال�شافية 1712/4.

)3( �رشح الت�شهيل 283/1.
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اأنَّ حق حرف العطف املعطوف به  عطف ي�شتلزم خمالفة النظائر من وجهني؛ اأحدهما: 

يف غري توكيد اأن يكون ما بعده مباينًا ملا قبله، نحو: َمَررُت ِبَزيٍد وَعْمٍرو، وما بعد »اأي« 

حذفه،  يطرد  اأال  �شفة  غري  به  املعطوف  العطف  حرف  حق  اأنَّ  الثاين:  ذلك.  بخالف 

ْنَفٍر  ْنَفٍر اأي اأَ�َشٍد«: َمَرْرُت ِبِغ�شَ و»اأي« بخالف ذلك؛ فاإنَّ لك اأن تقول يف »َمَرْرُت ِبِغ�شَ

 .
)1(

اأَ�َشٍد، وُي�شتغنى عن »اأي« مطرداً، وال يجوز ذلك يف املعطوفات«

اأنَّ عطف  اأثبت  اأن  اأنَّه اعرت�ض بعد  اأمثلة رده بع�ض االأقوال ملخالفتها االإجماع  ومن 

البيان يجري جمرى النَّعت اخلال�ض الذي توافق فيه ال�شفة املو�شوف تعريفًا وتنكرياً على 

الزخم�رشي حني جعل قوله تعاىل: {    } ]اآل عمران: من االآية 97[ معطوفًا على 

} ]اآل عمران: من االآية 97[ بقوله: »وغفل عن االإجماع على اأنَّ ذلك  قوله: {    

 .
)2(

ال يجوز، كما ال يجوز نعت نكرة مبعرفة«

اأ�شـباب رده بعـ�ض االآراء؛ منهـا اعرتا�شـه على  وخمالفـة اإجمـاع العـرب كانـت مـن 

]�شـباأ:   { خم�رشي يف اإعراب {        } يف قوله تعاىل: {          الزَّ

ابن  قال  بـ»اإر�شالة«،  قدره  مقام مو�شوف حمذوف  قائمة  اإذ جعلها �شفة  االآية 28[؛  من 

خم�رشي... الأنَّه جعل »َكافَّة« �شفة، ومل ت�شتعمله العرب اإال  مالك: »وال ُيلتفت اإىل قول الزَّ

.
)3(

حااًل«

وكان يرد قول املخالف حني يخالف االأ�شل من دون دليل قوي ي�شتند اإليه، وقد �رشح 

باأن اخلروج عن االأ�شل ال ُي�شار اإليه ال ب�شبب قوي، على خالف العودة اإليه فاإنه يرجع 

النَّحويني  اأ�شهر اعرتا�شاته يف ذلك اعرتا�شه على جماعة من  . ومن 
)4(

بال�شبب ال�شعيف

فقد  احلدث؛  على  تدل  وال  احلدث،  وقوع  زمن  على  تدل  واأخواتها  »كان«  اإنَّ  قالوا: 

)1( �رشح الت�شهيل 347/3.

)2( �رشح عمدة احلافظ 594/2.

)3( �رشح الت�شهيل 337/2.

)4( ينظر: �رشح الكافية ال�شافية 1453/3.
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اللة  الدَّ فعل  كل  يف  االأ�شل  باأنَّ  معرتف  ذلك  مدعي  »اإنَّ  عليهم:  الَردِّ  معر�ض  يف  قال 

على املعنيني؛ فحكمه على العوامل املذكورة مبا زعم اإخراج لها عن االأ�شل، فال يقبل اإال 

. فاعرت�ض راأيهم ملا فيه من خروج عن االأ�شل بال دليل.
)1(

بدليل«

ر�ض النَّحوي، وال�شيما  ورمبــا ذكــر يف اعرتا�شــاته اأنَّ القــول خمالـــف الأ�شـول الدَّ

ى  فــي م�شــاألة النَّقــل عــن النَّحوييــن؛ الأنَّ طبيعـة هذا العلم تفر�ض على العامل اأن يتحرَّ

اأرادوه، واإدراك املنهج  النَّحو الذي  ابقني، وفهم ن�شو�شهم على  ال�شَّ النَّقل عن  قة يف  الدِّ

اأن حُتدث  �شاأنها  التَّ�شنيف واال�شتدالل، واأي خمالفة يف ذلك من  �شـاروا عليه يف  الـذي 

االآراء  وت�شوب  املنهج،  ي�شتقيم  حتى  واجب  فاعرتا�شها  النَّحوية،  را�شة  الدِّ يف  خالاًل 

واالأدلَّة.

وقد بينا يف الباب ال�شابق بع�ض اأ�شاليب اعرتا�شه على االآراء املن�شوبة خطاأ اإىل اجلمهور، 

اأو اآحاد النَّحويني وعلى راأ�شهم �شيبويه، وهو ا�شطراب يعود يف اأ�شا�شه اإىل عدم التدقيق 

اأن. والتَّمحي�ض يف ن�شو�ض ال�شابقني، وتقليد املتاأخرين بع�شهم بع�شًا يف هذا ال�شَّ

واأبرز تلك الطرائق يف حتقيق الن�شبة:

ابقني، ونفي ما ُن�شب اإليهم من �رشيح ن�شو�شهم، ومن ذلك  اأ- العودة اإىل كتب ال�شَّ

ما ذكره يف اعرتا�شه على ال�شريايف الذي ن�شب اإىل املربد راأيه يف اأنَّ َن�شب امل�شتثنى بعد 

»اإال« باأ�شتثني م�شمراً؛ قال ابن مالك: »وكالمه يف »املقت�شب« بخالف ذلك؛ فاإنَّه قال 

اأنَّ »زيداً«  الَقوُم« وقع عند ال�شامع  اإذا قلت: »َجاَءين  اأنَّك  اأبواب اال�شتثناء: »وذلك  يف 

فيهم، فلما قلت: اإال َزيداً، كانت »اإال« بداًل من قولك: ال اأعني زيداً اأو اأ�شتثني ممن جاءين 

 .
)2(

ه« زيداً؛ فكانت بداًل من الفعل« فهذا ن�شُّ

)1( �رشح الت�شهيل 338/1.

)2( �رشح الت�شهيل 273/2.



361

ب- ال مينعه االفتقار اإىل ن�ضٍّ ينفي به هذه النِّ�شبة من نفيها بطرائق اأخرى؛ منها:

1-  بيان خمالفة الراأي ملنهج املن�شوب اإليه وفكره، ومنه ما ُن�شب تفرداً اإىل الك�شائي من 

القول بتحمل اخلرب اجلامد جموداً حم�شًا �شمري املبتداأ، وقد ت�شكك ابن مالك يف 

هذه الن�شبة على الرغم من اأنَّه مل يقع على ما ينفيها من ن�شو�ض الك�شائي املنقولة عنه؛ 

وقال: »واالأ�شبه اأن يكون الك�شائي قد حكم بذلك يف جامد ُعرف مل�شماه معنى 

الزم ال انفكاك عنه، وال مندوحة منه، كاالإقدام والقوة لالأ�شد واحلرارة واحلمرة 

.
)1(

للنار؛ فاإن ثبت هذا املذكور فقد هان املحذور، واأمكن اأن ُيقال املعذور«

       ويظهر هنا كيف اأن هذا الراأي ال�شاذ املفتقر اإىل الدليل ال يتوقع ثبوته من الك�شائي؛ 

اإال بوجه غري الذي اأراده هو، وبينه ابن مالك.

2-  قيا�ض النُّ�شو�ض وتف�شري بع�شها ببع�ض؛ ومن ذلك ما ذكره يف الراأي املن�شوب اإىل 

ن�سخ  اإذا  ال�رشط  ي�سبه  الذي  املبتداأ  الفاء على خرب  اأنَّه مينع دخول  االأخف�ض: وهو 

بـ»اإن«، قال ابن مالك م�شككًا يف هذه النِّ�شبة: »وهذا عجيب؛ الأنَّ زيادة »الفاء« 

يف اخلرب على راأيه جائزة، واإن مل يكن املبتداأ ي�سبه اأداة ال�رشط، نحو: »زيٌد فقائٌم«، 

« على ا�سم ي�سبه اأداة ال�رشط، فوجود »الفاء« يف اخلرب اأح�سن واأ�سهل  فاإذا دخلت »اإنَّ

 .
)2(

من وجودها يف خرب »زيد« و�شبهه، وثبوت هذا عن االأخف�ض م�شتبعد«

3-  االجتهاد يف تف�شري النَّ�ض وفق ما يرتجح لديه، وما ميلكه من معرفة مبناهج التاأليف 

واال�شتدالل عند النَّحويني وال�شيما �شيبويه؛ ومن ذلك اعرتا�شه على اأكرث النَّحويني 

باأنَّ  االإهماُل: »وكالمه م�شعر  النَّافيِة  »اإن«  �شيبويه يف  اأنَّ مذهب  يزعمون  الذين 

ا »اإن«  مذهبه فيها االإعماُل، وذلك اأنَّه قال يف باب عدة ما يكون عليه الكلم: »واأمَّ

« الثقيلة جتعلها من حروف  مع »ما« يف لغة اأهل احلجاز فهي مبنزلة »ما« مع »اإنَّ

)1( �رشح الت�شهيل 307/1.

)2( �رشح الكافية ال�شافية 378/1.
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الكالم  يف  اأنَّ  العبارة  بهذه  فُعلم  لي�ض«؛  حروف  من  تكون  اأن  ومتنعها  االبتداء، 

حروفًا منا�شبة لـ»لي�ض« ومن جملتها »ما«، وال �شيء من احلروف ي�شلح مل�شاركة 

.
)1(

»ما« يف هذه املنا�شبة اإال »اإن« و»ال« فتعني كونهما مق�شودين«

 

ثالثًا: َنفي الأِدلَِّة عن الآَراء امُلعرت�ض عليها، اأو الطعن يف حجية ال�ضتدلل:

يولـي ابـن مالك الدليـل عنايـة كبـرية، وقـد ن�ضَّ على ذلك بقوله: »الدليل اأوىل باالنقياد 

. وقد فتح هـذا املنهـج لـه بابًا وا�شـعًا من االجتهـاد الـذي خالف 
)2(

اإليه واالعتماد عليه«

، وكذا خالف رموز 
)3(

به اجلمهور، اأو »خرق اإجماع النَّحويني« على حد تعبري ابن ه�شام

النَّحويني على راأ�شهم �شيبويه؛ اإذ قال يف اإحدى م�شائله: »على اأنَّ كـالم �شيبويه لو كان 

�رشيحًا يف اأنَّ املـ�شارع املنفـي بـ»ال« ال يكـون اإال م�شتقـباًل مل يجـز االأخـذ به بعد وجود 

، وقد نعت بع�ض النحويني يف اأكرث من مو�شع باملقلدين 
)4(

االأدلَّة القاطعة بخالف ذلك«

اأو املتع�شبني؛ وهم الذين ركنوا اإىل مادة النَّحو نقاًل عن ال�شابقني من دون متحي�ض وحتكيم 

لالأدلة.

فينفيها  العقليَّة؛  اأو  النَّقلية  اأدلَّتها  اإىل  االآراء  اإبطال  يف  يتجه  ما  كثرياً  كان  فاإنَّه  وعليه 

بالكلية، اأو ينفي حجية اال�شتدالل بها، فتبطل االآراء. وفيما م�شى من هذا البحث تف�شيل 

.
)5(

لهذا املنهج مغٍن عن تكرار احلديث عنه

)1( �رشح الت�شهيل 375/1.

)2( �رشح الت�شهيل 326/3.

)3( ينظر: املغني 299/1.

)4( �رشح الت�شهيل 20/1.

علــى  مــالك  ابــن  »اعرتا�شــات  اعرتا�شــاته:  مــن  الثــاين  امل�شمــار  فــي  اأولهمـــا:  مو�شــعني؛  يف  وذلــك   )5(

يف  احلجيَّة  عدم  اأو  ليل،  الدَّ اإىل  اأي  الرَّ افتقار  »تاأكيد  االآراء:  على  االعرتا�ض  اأ�شاليب  يف  والثاين:  النَّحوية«،  االأدلة 

اال�شتدالل«. 
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رابعًا: اعرتا�ض القول بالنَّظر اإىل الأ�ضا�ض الذي ُبني عليه، اأو املحذور املف�ضي اإليه.

الراأي  اإىل  اأو  فيقويه،  املختار  راأيه  اإىل  اعرتا�شاته  بع�ض  فـي  مـالك  ابن  يتجـه  ال  قـد 

ُبني  اأدلته فيبطلها؛ بل رمبا اعرت�ض عليه برد االأ�شا�ض الذي  اإىل  املعرت�ض عليه مبا�رشة وال 

عليه، بحجة اأنَّ ما ُبني على باطل فهو باطل؛ ومن �شواهد ذلك م�شاألة االإخبار عن ا�شم 

املعنى بظرف يقع يف جميعه على �شبيل اال�شتغراق اأو يف اأكرثه اإن كان نكرة، كقوله تعاىل: 

 { } ]االأحقـــاف: مــن االآيـة 15[، اأو: {                     }

النَّوع بـ»يف«،  َجرَّ هذا  الب�رشيني-  ابن مالك -موافقًا  اأجاز  اإذ  االآية 197[،  ]البقرة: من 
واعرت�ض على الكوفيني الذين منعوه لكي ال يوهم التبعي�ض فيما ُق�شد به اال�شتغراق، قال 

ال�شريايف، ولي�ض  للتبعي�ض، حكاه  اإنَّ »يف«  بع�شهم:  ابن مالك: »وهذا مبني على قول 

ب�شحيح؛ واإمنا »يف« حرف مفهومه الظرفيَّة بح�شب الواقع يف م�شحوبها، فاإن كان الواقع 

ي�شتلزم ا�شتغراقًا كال�شوم بالنِّ�شبة اإىل النَّهار فال مينع منه معنى »يف« وال لفظها، واإن كان 

.
)1(

�شاحلًا لال�شتغراق وغريه ف�شالحيته لذلك موجودة قارنته »يف« اأو مل تقارنه...«

ل وجه من وجوه اعرتا�ض ابن مالك على ما ُن�شب اإىل الفراء من اأنَّ امل�شتثنى  وكان اأوَّ

انت�شب بـ»اإن« املخففة الداخلة يف تركيب »اإال« »اأنَّه مبني على ادعاء الرتكيب؛ وال دليل 

 .
)2(

عليه فال ُيلتفت اإليه«

اإليه من  ُيف�شي  ببيان ما  اأي  الرَّ اأن يعرت�ض على  املعنى  ال�شورة يف هذا  واأكرث من هذه 

حمذور، اأو يرتتب عليه مما هو باطل باإجماع، وعربَّ عن ذلك بقوله يف بع�ض قواعده: »وما 

 .
)4(

، »وما ا�شتلزم باطاًل فهو باطل«
)3(

اأف�شى اإىل املمنوع ممنوع«

)1( �رشح الت�شهيل 320/1.

)2( �رشح الت�شهيل 279/2.

)3( �رشح الت�شهيل 236/3.

)4( �رشح الت�شهيل 280/3.
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ومما ذكره يف اعرتا�شه على الزخم�رشي الذي علل بناء »االآن« باأنَّه قد وقع اأول وقوعه 

باالألف والالم، ويف هذا خمالفة لالأ�شماء، الأنَّ حق اال�شم التجرد منهما اأواًل ثم يحلقانه؛ 

البناء  وا�شتحقاق  احلروف  ل�شبه  موجبة  االأ�شماء  ل�شائر  اال�شم  خمالفة  كانت  »ولو  قوله: 

راح  لوجب بناء كل ا�شم خالف االأ�شماء بوزن اأو غريه، وعدم ذلك جممع عليه فوجب اطِّ

.
)1(

ما اأف�شى اإليه«

وقد ُيف�شي احلكم اإىل ممتنع يف كالم العرب؛ ولذلك اعرت�ض على ابن ال�رشَّاج وال�شريايف 

اللذين اأجازا ن�شب »زيد« يف نحو: »زيٌد ُذِهَب به«، على تقدير اإ�شناد الفعل اإىل م�شدره 

ابق؛  املنوي، فيكون اجلار واملجرور ف�شلة يف مو�شع النَّ�شب، وينت�شب بذلك اال�شم ال�شَّ

قال ابن مالك: »وهذا يلزم منه جواز االقت�شار على »ُذِهَب«؛ الأنَّه على قولهما م�شند اإىل 

.
)2(

منوي، واجلار واملجرور ف�شلة. ومثل هذا ال يوجد يف كالم العرب فال يلتفت اإليه«

اأنَّه  ذكر  اإذ  اجلن�شيتني؛  والالم  باالألف  املعرف  اال�شم  نداء  م�شاألة  ذلك  �شواهد  ومن 

يتو�شل اإىل ندائه »بجعله �شفة لـ»اأي« متلوة بهاء التنبيه، نحو: يا اأيها الرجل«، واعرت�ض 

بعد ذلك على االأخف�ض الذي اأجاز اأن تكون »اأي« هذه مو�شولة، واملرفوع بعدها خرب 

مبتداأ حمذوف، واجلملة �شلة »اأي«؛ فقال: »ولو �شح ما قال جلاز ظهور املبتداأ، ولكان 

حَّ ما قال جلاز اأن ُيغني عن  اأوىل من حذفه؛ الأنَّ كمال ال�شلة اأوىل من اخت�شارها، ولو �شَ

املرفوع بعد »اأي« جملة فعليَّة وظرف، كما يجوز ذلك يف غري النِّداء، ويف امتناع ذلك 

 .
)3(

دليل على اأنَّ »اأّيًا« غري مو�شولة«

من  النحويني وتقديراتهم عدداً  تاأويالت  مالك على  ابن  اعرتا�شات  وقد عر�شنا يف 

امل�شائل التي اعرت�شها الأنَّ ما فيها من تاأويل قد يف�شي اإىل ما ممتنع.

)1( �رشح الت�شهيل 219/2.

)2( �رشح الكافية ال�شافية 628/2.

)3( �رشح الت�شهيل 400/3.
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ابقني وتاأكيدها: خام�ضًا: ذكر اعرتا�ضات ال�ضَّ

ال�شابقني  اأنَّه قد يذكر اعرتا�شات  من املنهج الذي �شار عليه ابن مالك يف اعرتا�شاته 

ما دامت تفي بالغر�ض من رد القول؛ ومن ذلك اعرتا�شه على ابن باب�شاذ مبا ذكره ابن 

خروف، وذلك يف م�شاألة عامل اجلر فيما بعد »كم« اال�شتفهامية اإذا دخل عليها حرف 

ابن  ون�شب  امل�شمرة،  »من«  هنا  اجلر  فعامل  احَلَكُم؟«،  اْعَتَنى  َفِقيٍه  »ِبَكْم  نحو:  جر، 

مالك هذا القول اإىل �شيبويه واأكرث النحويني؛ ثم قال: »وزعم ابن باب�شاذ اأنَّه لي�ض مذهب 

املحققني، ورد عليه ابن خروف، وجعل كالمه يف ذلك فا�شداً، وقال: »هو ن�ض كالمهم 

اإال الزجاج وحده؛ فاإنَّ ابن النَّحا�ض حكى عنه اأنَّه كان يجعل اخلف�ض بـ»كم« نف�شها«. 

قال ابن خروف: »وال ميكن اخلف�ض بها الأنها مبنزلة عدد ين�شب مميزه وذلك ال يجر مميزه 

. فاعرت�ض على خطاأ الن�شبة والراأي مبا ذكره ابن خروف 
)1(

باإ�شافة، فكذا ما اأقيم مقامه««

ومل يعقب؛ الأنَّ ن�ض ابن خروف مغن عن االإ�شافة.

ورمبا مل يكتف مبا ينقله من اعرتا�شات ال�شابقني؛ بل قد يعقب بتاأكيد االعرتا�ض، ويذكر 

بع�ض اال�شتثناءات واال�شتدراكات التي تلزمها امل�شاألة؛ ومن ذلك ما جنده يف نقل اعرتا�ض 

الِهْنَداُت، حني  يدون، وَقاَم  اأجاز قول: َقاَمت الزَّ لوبني على اجلزويل الذي  اأبي علي ال�شَّ

لوبني: »يعني بقوله  قال قا�شداً التَّاء: »وال َتْلَزم يف اجلمع مطلقًا«، قال ابن مالك: »قال ال�شَّ

»مطلقًا« �شواء كان جمع تك�شري اأو جمع �شالمة، و�شواء كان جمَع موؤنٍث حقيقي اأو غري 

حقيقي، و�شواء كان جمع مذكر اأو موؤنث، جمع تك�شري كان ذلك اأو جمع �شالمة«. ثم 

قال ال�شلوبني: »ولي�ض كما ذكره املوؤلف يف مذهب املحققني، اإال يف جمع التك�شري وا�شم 

ا جمع املوؤنث ال�شامل نحو: َقاَمت الِهْنَداُت فحكمه حكم املفرد واملثنى، وكذلك  اجلمع. اأمَّ

حكم جمع املذكر ال�شامل حكم املفرد منه اأي�شًاً«. قلت: ال عدول عما ذهب اإليه ال�شيخ اأبو 

يدون، وال َقام الِهْنَداُت، اإال على  علي ال�شلوبني يف هذه امل�شاألة، من اأنَّه ال يجوز َقاَمت الزَّ

)1( �رشح الكافية ال�شافية 825/2. 
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.
)1(

لغة من قال: قال فالنة«

احلكم  اأنَّ  وهو  ال�شلوبني؛  يذكره  مل  ا�شتثناء  تاأكيده  ن  و�شمَّ ال�شلوبني؛  اعرتا�ض  فاأكد 

املقرر هو يف اللغة امل�شهورة، ال يف لغة بع�ض العرب الذين قالوا: قال فالنة، وذهب فالنة 

 ]من الطويل[:
)3(

، وجاء عليها قول لبيد
)2(

التي حكاها �شيبويه

اأَبُ��وُه��َم��ا يَِعي�َش  اأن  ابْ��نَ��تَ��اَي  م�َصْمَتَ��نَّ��ى  اأو  َرِب��ي��َع��َة  ِم���ْن  اإال  اأَن���ا  وَه���ْل 

الوجه  لالعرتا�ض على  منه  ما البد  ال�شابقني  اعرتا�شات  مالك على  ابن  ي�شيف  وقد 

ا �شديقًا  ا نحو: اأمَّ الذي يراه؛ وهو اإقامة احلجة والدليل، ففي وقوع الو�شف نكرة بعد اأمَّ

ف�شديق يرى ابن مالك تعني احلالية يف الو�شف املذكور، واأجاز اأن يكون العامل فيه فعل 

اإن�سان �سديقًا فاملذكور �سديق. ويجوز اأن يعمل فيه  ط املقدر، بتقدير: مهما يذكر  ال�رشَّ

الو�شف الواقع بعد الفاء بتقدير: مهما يكن من �شيء فاملذكور �شديق �شديقًا. ثم نقل راأي 

ا اأن يكون اإن�شان �شديقًا  االأخف�ض الذي يرى اأنَّه يعمل يف احلال »يكون« مقدرة بقوله: اأمَّ

اإذا  اأنَّا  فاملذكور �شديق، قال ابن مالك: »ورد املربد قوله، ومل يذكر حجة الرد؛ واحلجة 

رنا »اأن يكون« لزم كون »اأن« و�شلتها يف مو�شع ن�شب على املذهب املختار. وينبغي  قدَّ

، اأراد اأنَّك كلَّما 
)4(

اأن يقدر فيها »اأن يكون« اآخر ويوؤدي اإىل الت�شل�شل والت�شل�شل ممنوع«

قدرت م�شدراً عاماًل كنت يف حاجة اإىل تقدير م�شدر يعمل فيه، وهذا ممتنع؛ فاأ�شاف ابن 

مالك احلجة التي يحتاجها اعرتا�ض ال�شابقني. 

هذه هي اأبرز طرائق االعرتا�ض على االأقوال املخالفة التي انتهجها ابن مالك، والتي 

مل تكن م�شاألة من م�شائل االعرتا�ض تخلو من وجه واحد منها على االأقل، وكثرياً ما كان 

)1( �رشح الت�شهيل 113/2. 

)2( ينظر: الكتاب 38/2.

)3( ديوانه 213. وينظر: االأزهية 117، واالأمايل ال�شجرية 317/2، واملغني 172/6، واخلزانة 313/4.

)4( �رشح الت�شهيل 331/2.
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يجتمع اأكرث من وجه يف امل�شاألة الواحدة فتقوي من االعرتا�ض.

الرد واالعرتا�ض على املذاهب  اإىل م�شاألتني من م�شائل  اأ�شري  وقبل ختام هذا املبحث 

املخالفة يف نظر ابن مالك الحظتهما كثرياً يف اعرتا�شاته، وهما يف عمومهما ال تخرجان 

ا ذكرناه من طرائقه يف الردِّ واالعرتا�ض؛ اإال اأنَّ تناولهما عند ابن مالك يتخذ �شورة  عمَّ

متميزة:

اأوًل: م�ضاألة: »تعزيز العرتا�ض«:

واأعني بها م�شاعفة الَردِّ يف اجلزئية الواحدة، وذلك اأنَّه ي�شاعف يف اعرتا�شه الرد، متخّذاً 

ابق ذكرها،  ال�شَّ الطرائق  باأحد  ابتداء  يعرت�ض  فقد  اأ�شلوب االفرتا�ض واجلدل طريقًا؛  من 

فاإذا ما اطماأن اإىل اعرتا�شه واأقامه على اأ�شوله عاد لي�شحح القول املخالف، مفرت�شًا قلة 

وجاهة الَردِّ ليعود اإليه مرة اأخرى بوجه اآخر من االعرتا�ض، فيت�شاعف االعرتا�ض والرد 

يف اجلزئية نف�شها؛ فمثاًل وافق ابن مالك جمهور النَّحويني يف اأنَّ »األ« التعريف قد تقوم 

مقام ال�شمري، وتكون عو�شًا عنه كما يف قولـه تعــاىل: {     } ]�ض: 

مري، ثم قال: »وقد منع التعوي�ض بع�ض  50[، اأي »اأبوابها«؛ فاالألف والالم عو�ض من ال�شَّ

مري مل يجتمعا؛ اإذ اجتماع الِعو�ض  املتاأخرين، وقال: لو كان حرف التعريف عو�شًا من ال�شَّ

 ]من الطويل[:
)1(

واملعو�ض منه ممتنع، وقد اجتمعا يف قول طرفة

َرِفيَقٌة ِمْنَها  اجَل��ْي��ِب  ِق��َط��اُب  ِدَرِح��ي��ٌب  ��ُة املُ��تَ��َج��رَّ ِب��َج�����شِّ ال��نَّ��َداَم��ى بَ�����صَّ

واجلواب من وجهني؛ اأحدهما: اأن نقول: ال ُن�شلم اأنَّ حرف التَّعريف الذي يف البيت 

ذلك...  اإذ ال حمذور يف  ال�شمري  بينه وبني  التَّعريف، فجمع  به ملجرد  بل جيء  عو�ض؛ 

الثاين: اأن نقول: �شلَّمنا كون حرف التَّعريف الذي يف البيت عو�شًا، اإال اأنَّه جمع بينه وبني 

)1( ديوانه 30. وينظر: جمهرة اأ�شعار العرب 130، وخزانة االأدب 280/4، ومعجم �شواهد العربية 141.
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 ]من 
)1(

ما عو�ض منه ا�شطراراً، كما جمع الراجز بني »يا« النِّداء واملعو�ض منها يف قوله

الرجز[: 

َّ�����ا اأمل َح���������َدٌث  َم�����ا  اإَذا  اإنِّ�����������ي 

���ا«))) اأَُق�������وُل يَ���ا ال��ل��ُه��مَّ يَ���ا ال���لَّ���ُه���مَّ

فهاهنا وجهان من االعرتا�ض على هذا ال�شاهد؛ االأول منع حلجية اال�شتدالل به اإذ ال 

ثم يعرت�شه من  ال�شاهد،  فيه وجود  اآخر يف االعرتا�ض يفرت�ض  فيه. والثَّاين: وجه  �شاهد 

جهة اأخرى باأ�شلوب حوار جديل؛ ليوؤكد يف نهاية اعرتا�شه اأنَّه ال جمال لال�شتدالل بهذا 

اهد باأي وجه. ال�شَّ

ماع وجدناه قد �شار على االأ�شلوب ذاته  واإذا ما ابتعدنا عن تعزيز االعرتا�ض على ال�شَّ

بوجوب  قولهم  النَّحويني  بع�ض  عن  َنقل  قد  اأنَّه  ذلك  فمن  القيا�ض؛  على  االعرتا�ض  يف 

بال  والنَّكرة  للتَّقليل،   » »ُربَّ »اأنَّ  قولهم:  �شبههم  من  وذكر   ،» بـ»ُربَّ املجرور  و�شف 

ياع والعموم، وو�شفها ُيحدث فيها التَّقليل باإخراج اخلايل منه فلزم  �شفة فيها تكثري بال�شَّ

 » اأنَّ »ُربَّ الو�شف لذلك«. وقد اعرت�ض ابن مالك هذه ال�شبهة و�شعفها »لرتتُّبها على 

للتَّقليل، وقد �شبق اأنها للتَّكثري«، وهذا ردٌّ للراأي بالنَّظر اإىل االأ�شا�ض الذي ُبني عليه؛ لكنه 

ة قولهم ويعرت�ض بوجه اآخر بقوله: »وعلى تقدير اأنها للتَّقليل فاإنَّ النَّكرة  عاد ليفرت�ض �شحَّ

دون و�شف �شاحلة اأن يراد بها العموم فيكون فيها تكثري، واأن ُيراد بها غري العموم فيكون 

« على تقدير و�شعها للتَّقليل اأزالت احتمال التكثري.  فيها تقليل. فاإذا دخلت عليها »ُربَّ

« ازداد  كما يزال احتمال التقليل بـ»ال« و»من« اجلن�شيتني. فاإن و�شفت بعد دخول »ُربَّ

.
)3(

التَّقليل...«

)1( قائله: اأبو خرا�ض الهذيل. ينظر: املقت�شب 242/4، واالإن�شاف 341/1، واحلما�شة الب�رشية 431/2، واخلزانة 258/2.

)2( �رشح الت�شهيل 263/1.

)3( �رشح الت�شهيل 181/3.
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اأ�شاليبه  وينوع  اعرتا�شه  يقوي  واالعرتا�ض  الردِّ  يف  املنهج  هذا  اأنَّ  يف  �شك  من  وما 

ليعطي رده قبواًل عند املتلقي، ومزيداً من التَّوهني لالأقوال املخالفة لديه، بتوظيفه اأ�شلوبًا 

متميزاً يف احلوار واجلدل، واإجلاء اخل�شم اإىل اأ�شيق طريق يف االإجابة واالعتذار.

وهذا النهج عند ابن مالك يف تقوية االعرتا�ض مل يكن حا�رشاً يف الناحية التطبيقية كما 

مثلنا فح�شب؛ بل متثَّل يف بع�ض ن�شو�شه، ومن ذلك:

»َزْيٌد  نحو:  يف  الظرف  نا�شب  هو  نف�شه  املبتداأ  اأنَّ  يف  راأيه  قوى  خروف  ابن  -  اأنَّ 

َخْلَفَك« مبوافق �شيبويه، واعرت�ض ابن مالك على هذا الراأي قائاًل: »وهو اأي�شًاً خمالف 

ل  يعوَّ مل  ًا  ن�شّ �شيبويه  تعاىل، ولو ق�شد ذلك  اهلل  �شاء  اإن  �شيبويه، و�شاأبني ذلك  ملراد 

، فالراأي مردود الأنَّ مفهوم ن�ض »الكتاب« 
)1(

عليه؛ الأنَّه يبطل من �شبعة اأوجه...«

اأي املعرت�ض  الرَّ باأنَّ ن�ض »الكتاب« لو كان �رشيحًا يف  على خالفه، ثم عزز ذلك 

عليه اإال اأنه مردود من �شبعة اأوجه تبطله.

»ما  يقال:  اأن  َزْيٌد«،  اإال  َقاِئمًا  اأحٌد  »ما  نحو:  يف  االأخف�ض  اأجازه  ما  ذلك  -  ومن 

َقائمًا اإال َزْيٌد«، بحذف ا�شم »ما«، واال�شتغناء عنه ببدله املوجب بـ»اإال«؛ قال ابن 

فيه  املراد  بالرد، الأنَّ  العرب لكان جديراً  لو �شمع من  مالك معرت�شًا: »ومثل هذا 

مردوداً  لكان  �شمع  لو  اأنَّه  بنيَّ  ثم  العرب،  من  ُي�شمع  مل  باأنَّه  فرده   ،
)2(

جمهول...«

اأي�سًاً لعلَّة اأخرى مانعة، وهي اأنَّ �رشط جواز احلذف اأن يكون املحذوف متعينًا ال 

حمتماًل.

فتحة  و�شبهه  َرُجَل«  »ال  فتحة:  باأنَّ  قولهما  وال�شريايف يف  للزجاج  اعرتا�شه  -  ومنه 

اإعراب، والتنوين حذف تخفيفًا؛ قال ابن مالك: »وهذا الراأي لو مل يكن يف كالم 

)1( �رشح الت�شهيل 315/1.

)2( �رشح الت�شهيل 372/1.
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باأنَّ يف كالم  راأيهما  ، فرد 
)1(

النَّظائر« لَبطل بكونه م�شتلزمًا خمالفة  ُيبطله  ما  العرب 

العرب ما يبطله، ثم بنيَّ اأنَّه لو مل يكن يف كالمهم ما يبطله لبطل من وجه اآخر وهو 

خمالفة النَّظائر.

بالنَّهج نف�شه؛ ومن  املقابل يعزز راأيه يف م�شائل االعرتا�ض على املخالفني    وجنده يف 

ذلك:

-  م�شاألة وقوع التَّمييز بعد فاعل »ِنْعَم« و»ِبْئ�َض« الظاهر التي اعرت�ض فيها على �شيبويه، 

ماع عليه: »فلو مل ُينقل التَّوكيد بالتَّمييز بعد اإظهار فاعل  وقال بعد اأن نقل �شواهد ال�شَّ

حَّ  »ِنْعَم« و»ِبْئ�َض« ل�شاغ ا�شتعماله قيا�شًا على التَّوكيد به مع غريهما؛ فكيف وقد �شَ

 .
)2(

َنْقُله، وقرر فرعه واأ�شله«

-  ويف مو�شع اآخر يقول معرت�شًا على الب�رشيني: »فتوكيد النَّكرة اإن كان هكذا حقيق 

 .
)3(

باجلواز، واإن مل ت�شتعمله العرب؛ فكيف اإذا ا�شتعملته...«

ثانيًا: م�ضاألة: »العرتا�ض ال�ضمني«:

لالإي�شاح  بال�شاهد  ياأتي  اإنَّه ال  اإذ  ابن مالك و�شواهده؛  ا�شتدالالت  وهو ما يظهر يف 

والتبيني فح�شب؛ بل يف �شواهده هدف اآخر يتمثل يف االعرتا�ض على خمالف، وقد اأو�شح 

ذلك يف بع�ض املواطن �رشاحة؛ فمن ذلك اأنه ذكر قاعدته العامة عن االأفعال الناق�شة باأن: 

، ثم ا�شت�شهد يف ال�رشح على هذه القاعدة بتو�شيط خرب 
)4(

اأخبارها كلها جائز« »تو�شيط 

)1( �رشح الت�شهيل 58/2.

)2( �رشح �شواهد التو�شيح 109.

)3( �رشح الت�شهيل 296/3.

)4( الت�شهيل 54.
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]من   
)1(

ال�شموءل قول  اأولهما  فقط،  �شاهدين  ذلك  بعد  ذكر  ثم  الباب،  اأم  الأنها  »كان« 

الطويل[:

وَعْنُهُم َعنَّا  النَّا�َش  َجِهْلِت  اإن  ���َواًء َع�����اِلٌ وَج���ُه���وُل�َصِلي  َف��َل��ْي�����َش ����صَ

 ]من الب�شيط[:
)2(

والثاين: قول ال�شاعر

ًة ُمنَغَّ�صَ َداَم��ْت  َما  ِلْلَعي�ِش  ِطْيَب  َك���اِر امل����ْوِت وال�����َه��َرِمال  اتُ���ُه ب���ادِّ ل���ذَّ

ومل يكن اختياره لهذين ال�شاهدين من بني عدد كبري من �شواهد النَّحويني يف امل�شاألة 

و»دام«  »لي�ض«  اخت�شت  »واإمنا  بقوله:  عنه  عربَّ  الـذي  هدفـه  لـه  كـان  بل  اعتباطـًا؛ 

باال�شت�شهاد على تو�شيط خربهما الأنَّهما �شعيفتان لعدم ت�رشفهما يف اأنف�شهما، فرمبا اعُتِقَد 

عدم ت�رشفهما يف العمل مطلقًا. وقد وقع يف ذلك ابن معٍط -رحمه اهلل- ف�شمن األفيَّته 

للمقي�ض  خمالف  هو  بل  متبوع؛  ذلك  يف  له  ولي�ض  و»مادام«،  »لي�ض«  خرب  تو�شيط  منع 

 .
)3(

وامل�شموع«

فاالهتمام بنوعيَّة ال�شاهد يف امل�شاألة رمبا كان مق�شوداً الإقامة االعرتا�ض، كما اأنَّ لالإكثار 

منها يف املو�شع الواحد هدفه اأي�شًاً؛ ومن ذلك اأنَّه اأجاز جميء جملة احلال اخلربية م�شتملة 

على رابط »ال�شمري« اأو »الواو«، وقد يجتمعان، و�رشد عدداً كبرياً من ال�شواهد القراآنية 

فيها »الواو«  اأُفرد  التي  ال�شواهد  الثالث، فمن  ال�شور  بها على هذه  لي�شتدل  وال�شعرية، 

 ]من 
)4(

مع جملة احلال اخلربية املا�شية معنى ال لفظًا - وهي امل�شبوقة بـ»مل«- قول عنرتة

الكامل[:

تَُكْن ول  اأَُم��وَت  ِب��اأَْن  يُت  َخ�صِ ِمَولََقْد  ْم�صَ �صَ ابْني  َعلى  َداِئ���َرٌة  ِلْلَحْرِب 

)1( وقيل: للحارثي. ينظر: البيان والتبيني 479، وتخلي�ض ال�شواهد 237، واملقا�شد النحوية 439/1، واخلزانة 354/10.

)2( غري من�شوب يف: �رشح ابن الناظم 96، وتخلي�ض ال�شواهد 241، واملقا�شد النحوية 409/1، والدرر 69/2.

)3( �رشح الت�شهيل 349/1.

)4( ديوانه 221، برواية: ]ومل َتُدْر[. وينظر: �رشح ابن الناظم 247، واملقا�شد النحوية 397/2، واخلزانة 139/1.
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كمـا ذكــر �شـواهد اأخـرى اأُفرد فيها »ال�شمري«؛ منها قوله تعاىل: {

      } ]اآل عمران: من االآية 174[. و�شواهد اجتمع فيها »ال�شمري« مع 

االآية 93[، ثم  ]االأنعام: من  »الواو«؛ منها قوله تعاىل: {          } 

واهد مَل؟ الأنَّ ابن خروف قال: فاإن كانت ما�شية معنًى ال لفظًا  ت ال�شَّ قال مت�شائاًل: »وكرثَّ

.
)1(

احتاجت اإىل »واو«، كان فيها ال�شمري اأو مل يكن، وامل�شتعمل بخالف ما قال«

االعرتا�ض  فكرة  ختامهما  يف  و�شح  قد  ال�شابقني  اعرتا�شيه  يف  مالك  ابن  كان  واإذا 

املعرت�ض  القول  خمالفة  حيث  من  ذكرها  ال�شابق  االعرتا�ض  بطرائق  ودعمهما  وجالها، 

عليه للقيا�ض وال�شماع؛ فاإنَّ هناك م�شائل اأخرى بقي فيها االعرتا�ض مبهمًا غري م�رشح به، 

بل وِقَف فيه عند حد �رشب ال�شواهد واالأمثلة التي اأوحت بكرثتها وانتقائها اإىل اأنَّ هناك 

واهد واال�شتدالالت دفع لراأيه. خمالفًا غري م�رشح به، ويف هذه ال�شَّ

ما  به  م�رشح  غري  راأي  لدفع  ال�شواهد  من  باالإكثار  ال�شمني  االعرتا�ض  اأمثلــة  ومـن 

جنده يف م�شاألة معاين »يف« اجلارة؛ فاإنَّ النَّحويني ُيجمعون على اأنها للظرفيَّة احلقيقية اأو 

املجازيَّة، وقـد ذكر ابن مالك اإفادتها معان اأخرى، والأنَّ اأكرث النَّحويني يق�رش معناها على 

اإفادة الظرفيَّة احلقيَّقة اأو املجازيَّة؛ فاإنَّ ابن مالك حني ذكر خروجها اإىل غري هذين املعنيني 

واهد، ومن ذلك ما ذكره يف اإفادتها معنى »التعليل«: »والتي للتعليل  اأ�شهب يف ذكر ال�شَّ

]االأنفـال:68[،   { كقولـــــه تعـالــــى: {            

وكقولــه تعالــى: {                       } 

 ،]32 االآيـــة  مــن  ]يو�شـــف:   { ]النــور:14[، وكقولــه تعــاىل: {              
 ]من الطويل[:

)3(
اعر ، ومنه قول ال�شَّ

)2(
ٍة« َبْت اْمَراأٌة يف ِهرَّ وكقولــهs: »ُعذِّ

)1( �رشح الت�شهيل 370/2.

)2( اأخرجه البخاري يف �شحيحه 834/2: »باب ف�شل �شقي املاء« برقم ]2236[.

)3( قائله: جميل بن معمر، ديوانه 218. وينظر: االأغاين 105/8، ومعجم �شواهد العربية 518.
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َدِم��ي نَ���َذُروا  َق��ْد  ِفيِك  ِرَج���ااًل   لَ��ُق��وينَفَلْيَت 
َ
��وا ِب��َق��ْت��ِل��ي ي��ا بُ��ثَ��ْ�  وَه�����مُّ

 ]من الطويل[:
)1(

ومثله

ِه ���ُه َع��نِّ��ي َوَم�����اَل ِب����ِودِّ يَ��ُزوُرَه��الَ����َوى َراأْ����صَ ِفينَا  َك���اَن  َخ���ْوٍد  اأََغ��اِن��ي��ُج 

 ]من الطويل[: 
)2(

ومثله

َه��َج��وتُ��ُه ُك��َل��ْي��ٍب  ِم���ْن  َق��َم��ِل��يٍّ  َم��َراِج��ُل��هاأيف  َع��َل��يَّ  تَ��ْغ��ِل��ي  ٍم  َجْه�صَ اأب��و 

 ]من املديد[:
)3(

ومثله

َّ���وِم تَ��ل���ْ��َح��انَ��ا َح�������انَ���ا«)))بَ���َك�������َرْت ِب���ال���ل���� اأو  �����لَّ  ���صَ بَ��ِع�����رٍَ  يف 

النَّحويني مل يكن غائبًا عن ذهنه وهو  اأكرث  ال�شواهد اعرتا�ض �شمني على   ويف هذه 

ي�رشدها، والدليل على ذلك ما ن�ضَّ عليه يف مو�شع اآخر حني قال عن احلديث املذكور: 

ن هذا احلديث ا�شتعمال »يف« دالة على التَّعليل، وهو ما خفي على اأكرث النَّحويني،  »ت�شمَّ

.
)5(

مع وروده يف القراآن العزيز، واحلديث وال�شعر القدمي«

واهد ما يقوم به اعرتا�شه ال�شمني اإجازته اإعمال ا�شم  و�شاهد انتقاء ابن مالك من ال�شَّ

امل�شدر يف ال�شعة واالختيار؛ اإذ قال: »ومن اإعمال ا�شم امل�شدر حديث املوطاأ: »ِمْن ُقْبَلِة 

 ]من الطويل[:
)7(

، ومنه قول ال�شاعر
)6(

وُء« ُجِل اْمَراأََتُه الو�شُ الرَّ

)1( من�شوب اإىل اأبي ذوؤيب الهذيل يف االأغاين 290/6، ويف �شواهد التو�شيح 68 ن�شبه خطاأً اإىل اأبي خرا�ض. ينظر: معجم 

�شواهد العربية 203 )هام�ض 4(.

اأ�شا�ض  اإىل االأ�شمعي يف  اأجده يف ديوانه، وهو من�شوب االإن�شاد  اللغة 974/2، ومل  اإىل الفرزدق يف جمهرة  )2( من�شوب 

البالغة 523، واإىل ابن بري يف ل�شان العرب 568/11.

)3( قائله: النمر بن تولب العكلي، ديوانه 135. وينظر: االأغاين: 96/15.

)4( �رشح الت�شهيل 155/3.

)5( �رشح �شواهد التو�شيح 67.

ُجِل اْمَراأََتُه«، برقم ]96[. وِء من ُقْبَلة الرَّ )6( اأخرجه مالك يف املوطاأ 43/1: »باب اْلُو�شُ

)7( غري من�شوب يف: امل�شاعد 238/2، واملقا�شد النحوية 22/3 برواية ]عون اهلل املرء[، ومعجم �شواهد العربية 178.
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يَِجْد ل  املَ���ْرَء  اخلالق  َع��ْوُن  حَّ  �صَ ا«)))اإذا  ُم��يَ�����صَّ اإال  م��ن االآَم����اِل  ��رَاً  َع�����صِ

وا�شتطرد يف ذكر بع�ض ال�شواهد ال�شعرية، وال�شاهد اأنَّ يف ا�شتدالله بهذا احلديث داللة 

.
)2(

على اعرتا�شه ال�شمني على ما ُنقل عن الب�رشيني الذين منعوا اإعماله اإال يف �رشورة

واحلق اأنَّ فتح ابن مالك باَب اال�شت�شهاد باحلديث يف م�شائل النَّحو جعله ُيثبت كثرياً 

باب  من  االأحكام  من  كثري  اإخراج  يف  اأ�شهم  كما  ابقون،  ال�شَّ منعها  التي  االأحكام  من 

اإىل قبولها يف ال�شعة واالختيار، ولو مل ي�رشح يف عر�شه للم�شائل باملخالف،  اال�شطرار 

وكتابه »�شواهد التو�شيح والت�شحيح« يزخر باأمثال ذلك من �شواهد احلديث. 

)1( �رشح الت�شهيل 123/3.

)2( ينظر: امل�شاعد 239/2، والهمع 77/5.
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الف�صل الثالث

ات ابن مالك ا�ضَ وُل النَّحويَّة يف اعرِتَ الأُ�ضُ

- املبحث االأول: ال�شماع.

- املبحث الثاين: القيا�ض.

- املبحث الثالث: اال�شت�شحاب.

- املبحث الرابع: االإجماع.
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الف�صل الثالث

ات ابن مالك وُل النَّحويَّة يف اعرِتَا�صَ االأُ�صُ

، وقد جاء م�شطلح »اأ�شول النَّحو« 
)1(

ل؛ وهو: »اأَ�ْشَفُل كلِّ �شيء« �شْ
االأُ�شول: جمع اأَ

:
)2(

عند القدماء على معنيني

1-  القواعد االأ�شا�شية يف النَّحو، وهي املق�شودة يف كتاب »االأ�شول يف النَّحو« البن 

ال�رشَّاج.

اأو امل�سادر التي ا�سُتِند عليها يف ا�ستنباط االأحكام، فهي: »اأدلَّة النَّحو التي  2-  االأدلَّة 

 .
)3(

تفرعت منها فروعه وف�شوله«

 
)5(

ماع، واالإجماع، والقيا�ض. اأما االأنباري  اأنَّ اأدلَّة النَّحو هي: ال�شَّ
)4(

وقد ذكر ابن جني

ل مما ذكراه  يوطي: »وقد حت�شَّ فلم يعتّد باالإجماع، واأ�شاف »ا�شت�شحاب احلال«، قال ال�شُّ

االأ�شوليون  كان  واإذا  واال�شت�شحاب.  واالإجماع  والقيا�ض  ماع  ال�شَّ وهي:   ،
)6(

اأربعة«

قد اختلفوا يف تنظريهم الأدلَّة النَّحو فاإنَّ ابن مالك قد اعتمدها جميعها، جمتمعة متاآزرة 

اأحيانًا، ويف اأحيان اأخرى اعتمد على بع�شها لتقرير قاعدته وحكمه يف امل�شاألة، وهذا ما 

جعلنا نق�شم هذا الف�شل على اأربعة حماور، تت�شمن جميع االأ�شول املجمع عليها واملختلف 

فيها.

وال اأرى �رشورة للحديث عن هذه االأ�شول ودرا�شتها يف تاريخ النَّحو، وبيان اأثرها 

)1( ينظر: العني 156/7، وتهذيب اللغة 186/12، والل�شان 16/11.

)2( ينظر: اأ�شول النحو العربي 17، واأ�شول النحو درا�شة يف فكر ابن االأنباري 43، واأ�شول النحو عند ال�شيوطي 33.

)3( ملع االأدلة 80.

)4( ينظر: اخل�شائ�ض 189/1.

)5( ينظر: ملع االأدلة 81.

)6( االقرتاح 14.
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وموقف ال�شابقني منها؛ الأنَّ ذلك ُيعدُّ من التَّكرار واالإعادة ملا اأ�شهب النَّحويون يف درا�شته 

مبوؤلفات متخ�ش�شة، واإمنا �شاأدر�ض هذا االأ�شول يف اعرتا�شات ابن مالك من خالل ذكر 

اأبرز مظاهر اعتداده باالأ�شل النَّحوي اإن كان قد اعتد به اأ�شاًل يف االعرتا�ض، ثم عر�ض 

مناذج من تلك امل�شائل التي اعرت�ض فيها م�شتعينًا باأ�شول النَّحو.

ماع: املبحث الأول: ال�ضَّ

، وما 
)1(

ل من اأ�شول النَّحو واأدلَّته، وهو »من الدالئل القوية يف هذا الفن« االأ�شل االأوَّ

واية وامل�شافهة لطريقة العرب يف كالمها؛ فلغة  ماع والرِّ قام هذا العلم اإال على ا�شتقراء بال�شَّ

اج: »النَّحو اإمنا اأريد به اأن  العرب هي مادة النَّحو، وفهمها هو غايته وهدفه، قال ابن ال�رشَّ

ينحو املتكلم اإذا تعلمه كالم العرب، وهو علم ا�شتخرجه املتقدمون فيه من ا�شتقراء كالم 

.
)2(

العرب، حتى وقفوا منه على الغر�ض الذي ق�شده املبتدئون بهذه اللغة«

املحور الأول: مظاهر اعتداده بال�ضماع:

تعددت مظاهر اعتداد ابن مالك بال�شماع، ونعر�ض اأبرزها فيما يلي:

ماع هو االأ�شل االأول من اأ�شول اال�شتدالل واأهمها يف نحو ابن مالك؛ فعلى  اأواًل: ال�شَّ

ُتَعاَر�ض  واية ال  اأنَّ »الرِّ اأنَّه َن�ضَّ على  اإال  النَّقليَّة  اأدلَّته  عًا يف  اأنه كان قيا�شًا متو�شِّ الرغم من 

ماع �رشط للقيا�ض واحلمل، وال�سيما يف  ، واأ�سار يف كثري من املوا�سع اإىل اأنَّ ال�سَّ
)3(

اأي« بالرَّ

، وعلق 
)4(

ُي�شمع« ا يكون على ما �ُشمع ال على ما مل  اإمنَّ النُّ�شو�ض؛ فقال: »القيا�ض  قيا�ض 

)1( في�ض ن�رش االإن�رشاح 633/1.

)2( االأ�شول 35/1.

)3( �رشح الت�شهيل 386/3.

)4( �رشح الت�شهيل 418/3.
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 ،» على اإجازة ابن االأنباري دخول الم االبتداء على جواب جملة ال�رشط الواقعة خرباً لـ»اإنَّ

ئة- ماأمون؛ فقال: »اإالَّ اأنَّ ذلك غري  بحجة اأنَّ املانع من ذلك -وهو خوف التبا�شها باملوطِّ

، وعن اإجازة الكوفيني قلب »األف« النُّدبة »ياء« 
)1(

م�شتعمل؛ فاالأجود اأالَّ ُيحكم بجوازه«

بعد ك�رشة َفعاِل، اأو ك�رشة اإعراب،...قال ابن مالك: »وما َراأَوه ح�شن لو ع�شده �شماع؛ 

.
)2(

ماع فيه مل يثبت، فكان االأخذ به �شعيفًا« لكنَّ ال�شَّ

ورمبا �شار ابن مالك على راأي ابن جني يف اأنَّ العرب قد اأرادت من العلل واالأغرا�ض 

ما ن�شبه اإليهم النَّحويون؛ فالعرب »اأرادت كذا لكذا، وفعلت كذا لكذا، وهو اأحزم لها 

ماع  ال�شَّ حد  عند  الوقف  فاإنَّ  وعليه   ،
)3(

اإليها« املن�شوبة  احلكمة  على  واأدل  بها  واأجمل 

فة؛  املعلل مبا اأدرك العرب علَّته اأمٌر الزٌم، ومن ذلك ما جنده يف م�شاألة اإعمال »َلِكِن« املخفَّ

 ،» و»كاأنَّ  ،» و»اأنَّ  ،» »اإنَّ من  َف  ُخفِّ ما  على  قيا�شًا  اإعمالها  واالأخف�ض  يون�ض  اأجاز  اإذ 

واعرت�شهما ابن مالك فقال: »وراأيهما يف ذلك �شعيف«، و�شعف راأيهم يرجع اإىل اأنَّه 

»مل ُي�شمع من العرب اإعمالها مع التَّخفيف«، والعلة يف عدم ا�شتعمالهم لها خمففة، قال: 

؛ فن�شب علة االإهمال اإىل العرب، فكان القيا�ض فيما 
)4(

»ل�شعفها مبباينة لفظها لفظ الفعل«

تعمدوا تركه �شعيفًا.

 ،
)5(

القيا�ض« واإن خالف  باأنَّ »امل�شتعمل مقبول  ابن مالك يف مقابل ذلك  وقد �رشح 

ولذلك �شواهده يف م�شنَّفاته، ومنه ما ذكره يف »اأعلم« و»اأرى« املتعديني اإىل ثالثة بهمزة 

التَّعدية؛ اإذ لي�ض هناك اأ�شل متعد اإىل ثالثة فُيلحقان به، قال ابن مالك: »لكن �ُشمع تعدي 

.
)6(

»اأعلم« و»اأرى« اإىل ثالثة على خالف القيا�ض فُقبل«

)1( �رشح الت�شهيل 28/2.

)2( �رشح الت�شهيل 418/3.

)3( اخل�شائ�ض 237/1.

)4( �رشح الت�شهيل 38/2.

)5( �رشح الت�شهيل 86/3.

)6( �رشح الت�شهيل 100/2. وينظر: �رشح الكافية ال�شافية 573/2.
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ثانيًا: من مظاهر اعتداده بال�شماع اأنَّه اعرت�ض على بع�ض النَّحويني يف عدد من امل�شائل 

ماع عن العرب؛ ومن ذلك اعرتا�شه على املربد الذي اأجاز اأن تكون »بل«  بحجة عدم ال�شَّ

العاطفة ناقلة حكم النهي والنفي ملا بعدها، قال ابن مالك: »وهو خالف الواقع يف كالم 

.
)1(

العرب«

بها  يرد  مل  النَّحويني  بع�ض  راآها  اأحكامًا  ينفي  ماع  بال�شَّ اعتداده  ة  ل�شدَّ راأيناه  لقد  بل 

�شماع ولو كان امل�شموع �َشاّذاً؛ فقال معرت�شًا على ابن قتيبة والزخم�رشي اللذين جعال من 

ف ومنعه كاملوؤنث: »ولو كان  اال�شم الثالثي العجمي �شاكن الو�شط على وجهني يف ال�رشَّ

الوجوه  واذِّ كما وجد غريه من  ال�شَ لوجد يف بع�ض  الثالثي جائزاً  العجمي  ف  ال�رشَّ منع 

.
)2(

الغريبة«

ماع على ما يقررونه من االأحكام؛  ورمبا انتقد بع�ض النحويني لرتكهم اال�شت�شهاد بال�شَّ

ط والق�سم، اإذ اإنَّ اقرتان الق�سم بالفاء يوجب  ومن ذلك ما ذكره يف م�ساألة اجتماع ال�رشَّ

اال�شتغناء بجوابه؛ الأنَّ الفاء تقت�شي اال�شتئناف، وعدم تاأثر ما بعدها مبا قبلها. وقد اأجاز 

ر ِبنيَّتها ما اأُعطي بلفظها، فاأجاز اأن  م املوؤخَّ ابن ال�رشَّاج اأن ُتنوى هذه الفاء، فُيعطى الَق�شَ

ُيقال: »اإن َتُقْم َيْعَلُم اهلل الأُزوَرنََّك«؛ قال ابن مالك: »ُتريد: »َفَيْعَلُم اهلل الأُزوَرنََّك«. هكذا 

.
)3(

قال، ومل يذكر عليه �شاهداً«

ماعية، ويوؤوله مبا ين�شجم مع  واهد ال�شَّ ثالثًا: يقبل ابن مالك ما ثبتت عنده ن�شبته من ال�شَّ

رد يف كالم العرب، ومن ذلك قبوله القراءة  قواعد النَّحو املطردة اإن كان ظاهره خمالفًا ملا اطَّ

، وهي: {   } ]ال�رشح:1[ بالفتح، واعرت�ض على اأن تكون دلياًلً 
)4(

اذة ال�شَّ

ما  لها  َفُفتَح  اخلفيفة  بالنُّون  ٌد  موؤكَّ الفعل  اأنَّ  القراءة »على  وَحَمل  بـ»مل«،  النَّ�شب  جلواز 

)1( �رشح الت�شهيل 368/3.

)2( �رشح الكافية ال�شافية 1470/3.

)3( �رشح الكافية ال�شافية 893/2. وينظر: �رشح الت�شهيل 217/3.

)4( وهي قراءة ن�شبها ابن جني يف املحت�شب 366/2 اإىل اأبي جعفر املن�شور.
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 ]من املن�رشح[:
)1(

اعر قبلها، ُثمَّ ُحذفت وُنويت فبقيت الفتحُة كما بقيت يف قول ال�شَّ

َِب َع��ْن��َك ال��ُه��ُم��وَم َط��اِرَق��َه��ا الَفَر�ِش«)))ا�����صْ َقْونَ�ش  ْيِف  بال�صَّ �َصْبََك 

ذوذ، وهو يف  ماع وجهًا من التَّاأويل فاإنَّه يقبله مع احلكم عليه بال�شُّ ا اإذا مل يجد لل�شَّ اأمَّ

نظره من الف�شيح الذي ُيحفظ وال ُيقا�ض عليه.

على  م�شنَّفاته  يف  النَّاظر  يقع  اإذ  ونوعًا؛  عدداً  ال�شماع  دائرة  مالك  ابن  و�شع  رابعًا: 

اأنَّه قد  ابقني، مما يدل على  اأيدينا من كتب النَّحويني ال�شَّ ُتَر فيما بني  عر مل  �شواهد من ال�شِّ

يعرفها  مل  ال�شعريِّة-  واهد واالأمثال -وال�شيما  ال�شَّ ماع مادة غزيرة من  ال�شَّ اأ�شاف الأدلة 

ر�ض النَّحوي من قبله. الدَّ

باحلديث  اال�شتدالل  لباب  فتح  من  نراه  ما  ذلك  لتاأكيد  فيكفينا  النَّرثية  واهد  ال�شَّ اأما 

ر�ض  ر�ض النَّحوي مادة نرثية كبرية، مل يعرفها الدَّ ال�رشيف على م�رشاعيه، لي�شيف بذلك للدَّ

النَّحوي قبل ابن مالك.

ماع، وي�شفها باأبلغ عبارة، موؤكداً اأهميتها  خام�شًا: ُيعلي ابن مالك من �شاأن م�شادر ال�شَّ

 ،
)4(

، و»القراءة �شنة متبوعة«
)3(

يف اإثبات الق�شايا النَّحوية؛ فالقراآن »اأف�شح الكالم املنثور«

واب يف كل ما  ا كالم العرب فـ»يجب اأن ُيعتقد ال�شَّ ، اأمَّ
)5(

والر�شول s »اأف�شح النَّا�ض«

.
)6(

نطقت به العرب املاأمون حدوث حلنهم بتغري الطباع«

)1( قائله طرفة، ديوانه 165. وينظر: اخل�شائ�ض 126/1، االإن�شاف 568/2، و�رشائر ال�شعر 86، والك�شاف 241/4.

)2( �رشح الكافية ال�شافية 1576/3.

)3( �شواهد التو�شيح 179.

)4( �شواهد التو�شيح 64.

)5( �رشح الت�شهيل 273/3.

)6( �رشح الت�شهيل 52/2.
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املحور الثاين: �ضواهد اعرتا�ضاته بال�ضماع ومفهومه:

غري  وموؤداه  ماع  ال�شَّ مبفهوم  وكذلك  املبا�رشة،  وداللته  ماع  بال�شَّ مالك  ابن  اعرت�ض 

املبا�رش، وعند تتبع تلك امل�شائل نالحظ اأنَّها غالبًا ما ترد يف معر�ض االعرتا�ض على اأحكام 

اكيب واالأ�شاليب، ثم فيما يرد يف م�شمار االعرتا�ض  اللزوم من وجوب ومنع يف باب الرتَّ

على ا�شرتاطات النَّحويني وتقييداتهم جلواز تلك الرتاكيب، وال�شيما يف تقييدهم للجواز 

عر، ثم ما ورد يف ا�شتدراكه على النحويني ما اأغفلوه وثبت به ال�شماع. ب�رشورة ال�شَّ

ومن ذلك:

وا »ما« و»لي�ض« بنفي ما يف احلال؛ اإذ قال:  1-  اعرتا�شه على بع�ض النَّحويني الذين خ�شُّ

نقل  ثم  امل�شتقبل«،  وما يف  املا�شي،  وما يف  احلال،  ما يف  ينفيان  اأنهما  »وال�شحيح 

»ورد  فقال:  ماع؛  بال�شَّ االعرتا�ض  هو  واختار  العقلي،  لوبني  ال�شَّ علي  اأبي  اعرتا�ض 

املنفي  ورد  وكذا  كثرياً،  العرب  واأ�شعار  العزيز  القراآن  يف  بـ»لي�ض«  املنفي  ا�شتقبال 

املنفي  ا�شتقبال  يف  ذكره  مما  فكان  ذلك،  على  اال�شت�شهاد  فـي  اأخـذ  ثـم  بـ»ما««، 

بـ»لي�ض« قولــه تعـــــاىل: {     } ]هــود: مــن االآيــــة 8[، 

وقولــه تعـاىل: {                    } ]البقرة: من االآية 267[، وغريها، 

عر ذكر قول ح�شان d)1(]من الطويل[: ومن ال�شَّ

َق��ْب��َل��ُه َك���اَن  َو ال  ِف��ي��ِه��م  ِم��ْث��ُل��ُه  يَْذبُُلَوَم���ا  َداَم  َم��ا  ْه��َر  ال��دَّ يَ��ُك��وُن  َولَي�َش 

 ]من الطويل[:
)2(

وقول زهري

)1( يف ديوانه 433/1. وينظر: اجلنى الداين 499، واملقا�شد النحوية 397/1، ومعجم �شواهد العربية 363.

)2( يف ديوانه 287. وقد ذكره ابن مالك يف �رشح الكافية 427/1 برواية اجلر يف ]�شابق[، واأ�شار اإىل الرواية االأخرى. ويف 

»الكتاب « ا�شطراب يف ن�شبته فهو يف 165/1 من�شوب اإىل زهري بالرواية املذكورة، ويف 306/1 اإىل �رشمة االأن�شاري، 

برواية ]�شابق[ باجلر على التَّوهم. وبه ا�شتدل البغدادي يف اخلزانة 125/4 على جواز اال�شت�شهاد بالروايات املختلفة 

لل�شواهد اإذا ما �شحت روايتها عن العربي الف�شيح. وينظر: االأ�شول 252/1، اخل�شائ�ض 353/2، و�رشح �شواهد املغني 

.282/1
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ى  َم�صَ َم��ا  ُم���ْدِرَك  لَ�ْصُت  اأَينَّ  يَل  َجاِئياًبَ��َدا  َك���اَن  اإَذا  �َصْيئاً  �َصاِبقاً  َوال 

 {  ومـن ا�شـــتقبال املنفـي بـ»مـــا« قـول اهلل تعـاىل: {    

]البقــرة: من االآية 96[، وقوله تعاىل: {                     } ]البقــرة: مــن االآيــة 
 ]من الوافر[:

)1(
اعر 167[، وغريها، ومن ورود ذلك يف غري القراآن قول ال�شَّ

نْ���يَ�������ا ِب��بَ��اِق��يَ�����ٍة ِلَ����يٍّ ِب��بَ��اِقَوَم�������ا ال���دُّ نْ���يَ���ا  ال���دُّ َع��ل��ى  اأََح������ٌد  َواَل 

.
)2(

ثم ختم امل�شاألة بقوله: »و�شواهد ذلك �شائعة ذائعة«

عائداً  واال�ستمال �سمرياً  البع�ض  بدل  م�ساحبة  النَّحويني  اأكرث  ا�سرتاط  على  2-  اعرتا�سه 

على املبـدل منـه، قال: »وال�شحيح عدم ا�شرتاطه، لكنَّ وجوده اأكرث من عدمه؛ كقوله 

واهد  ال�شَّ 217[...ومـن  االآية  من  ]البقرة:   { تعاىل: {     

 { مـري قولـه تعـاىل: {             علـى اال�شـتغناء عن ال�شَّ

]اآل عمــران: من االآية 97[، ومـن بـدل اال�شــتمال امل�شــتغني عــن �شمري قوله تعاىل: 
 ]مــــن 

)3(
{               } ]الـــربوج: 4-5[، ومنـــه قـــول ال�شـــاعر

الكامل[:

��ٍط ��اِرَه��ْل تُ��ْدِن��يَ��نَّ��َك ِم��ْن اأََج����اِرِع َوا���صِ اأَوبَ�����اُت يَ��ْع��َم��ل��ِة ال��يَ��َديْ��ِن ِح�����صَ

َوال��نَّ��َدى َماَحِة  ال�صَّ اأَْه��ل  َخ��اِل��ٍد  َوبَ����اِرِم��ْن  ِرَم�����اِل  اإِىل  ال���ِع���َراق  َم��ِل��ِك 

. ويالحظ يف هذا ال�شاهد وغريه اأن ابن مالك كان 
)4(

 فـ»من خالد« بدل من »وا�شط«

يقف كثرياً مع بع�ض ال�شواهد ليبنيِّ وجه اال�شت�شهاد فيه، وال�شيما اإن خفي.

)1( مل اأقف على قائله. ينظر: االإن�شاف 75/1، ومعجم �شواهد العربية 327.

)2( �رشح الت�شهيل 380/1.

)3( قائلــه الطرمــاح، يف ديــوانه 223. وينظــر: �شــرح ابــن الناظــم 395، واملقا�شد النحوية 202/3، ومعجم ال�شواهد 

العربية 240.

)4( �رشح الكافية ال�شافية 1279/3.
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3-  اعرتا�شـه علـى بعـ�ض النَّحويني الذين اأوجبوا اقرتان جواب »لو« بالالم، نحو: »لو 

املنثور.  الكالم  اأف�شح  يف  حذفهـا  جــواز  »وال�شحيـح  فقـــال:  لَفَعْلُت«،  َفَعْلــَت 

كقولـــه تعــاىل: {        } ]الأعــراف: من االآيـــة 155[، وكقولـــه 

لر�شول  قول رجل  ومنه   ،]47 االآية  من  ]يّـ�ض:  تعــاىل: {        } 

ْقُت َعْنَها؟«، قال:  دَّ َقْت، َفَهْل َلَها ِمْن اأَْجٍر اإن َت�شَ دَّ ُظنَُّها َلْو َتَكلََّمْت َت�شَ
اهلل s: »واأَ

 :s خماطبًا الر�شول a ر بحثه يف امل�شاألة بقول جربيل دَّ ، وكان قد �شَ
)2(

»
)1(

»نعم«

.
)3(

ُتَك« مَّ
»احَلْمُد هلل الذي َهَداَك ِلْلِفْطَرِة؛ َلْو اأََخْذَت اخَلْمَر َغَوْت اأُ

يني اإىل اثنني اأو ثالثة، بحجة اأنَّ  4-  ا�شتدراكه على بع�ض النَّحويني يف منعهم تنازع متعدِّ

ذلك غري م�شموع عن العرب؛ قال: »وما زعمه غري �شحيح؛ فاإنَّ �شيبويه َحَكى عن 

: »َمَتى َراأَْيَت اأَْو ُقْلَت َزْيداً ُمْنَطِلقًا«، على اإعمال »راأيت«، و»َمَتى َراأَْيَت اأَْو 
)4(

العرب

.
)5(

ُقْلَت َزْيٌد ُمْنَطِلٌق«، على اإعمال »قلت«، اأعني باإعمالها حكاية اجلملة ههنا«

فعله  ُيالزم  اأن  حقه  ما  فعل  من  التَّاء  حذف  ُيبيح  والفاعل  الفعل  بني  »الف�شل  5-  قوله: 

ِل بني الفعل والفاعل بـ»اإال«، فنبَّه على  ل يف امل�شاألة، وذكر م�شاألة الَف�شْ التَّاء«، ثم َف�شَّ

اأنَّ اإ�سقاط التاء اأجود؛ لكنَّه اعرت�ض بع�ض النَّحويني الذين »ال يجيزون ثبوت التَّاء مع 

:
)6(

اجز عر كقول الرَّ الف�شل بـ»اإال« اإال يف ال�شِّ

)1( جزء من حديث اأخرجه البخاري يف �شحيحه 467/1: »باب موت الفجاأة البغتة «، برقم ]1322[، وم�شلم يف �شحيحه 

696/2: »باب و�شول ثواب ال�شدقة عن امليت اإليه«، برقم ]1004[.

)2( �شواهد التو�شيح 179.

 ،]4432[ برقم   ،{ )3( جـزء مـن حديـث اأخرجـه البخاري يف �شحيحه 1743/4: »باب قوله {     

وم�شلم يف �شحيحه 1592/3: »باب جواز �رشب اللنب«، برقم ]168[.

هم قد يقول: متى راأيَت اأو قلَت زيداً منطلقًا، والوجُه متى راأيَت اأو قلَت زيٌد  )4( قال �شيبويه يف الكتاب 79/1: »الأنَّ بع�شَ

منطِلٌق«.

)5( �رشح الت�شهيل 177/2.

)6( مل اأقف على قائله. ينظر: امل�شاعد 390/1، واملقا�شد النحوية 220/2، والت�رشيح 278/2.
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َوَذمِّ ِري�����بَ�����ٍة  ِم������ْن  بَ�����ِرئَ�����ْت  َم�����ا 

» ال���َع���مِّ بَ����نَ����اُت  اإِالَّ  َح���ْرِب���نَ���ا  يِف 

عر، ولكــن علــى �شعف. ومنه قراءة مالك   فقــال: »وال�شحيــح جوازهــا يف غــري ال�شِّ

اِكُنُهْم}  َبُحوا ال ُتَرى اإِالَّ َم�شَ �شْ
: {َفاأَ

)1(
ابن دينار واأبي رجاء واجلحـدري بخالف عنه

 .
)2(

]االأحقاف: من االآية 25[، ذكرها اأبو الفتح ابن جني وقال اإنها �شعيفة يف العربية«
فاعرت�ض بقراءة و�سفها بال�سعف على ا�سرتاط اجلواز، وهذا من منهجه يف التو�سع، 

واالبتعاد عن التَّ�سييق باال�سرتاط اأو اللزوم.

:
)3(

6- قوله يف الكافية ال�شافية

الُع�«وَخ��اِل��ِف ال���ِذي اأَبَ���ى َع��ْط��ف��اً ب���»ال« اب��ُن  ال  َجْعَفٌر  »َق��اَم  نحو:  يف 

الفعل  بعد  بـ»ال«  يعطف  اأن  منع  الذي  الزجاجي  القا�شم  اأبي  اإىل  بذلك  ي�شـري  وهـو 

وقيل  َك«،  َكدُّ ال  َك  »َجدُّ  :
)4(

العرب لقول  �شحيحًا  ذلك  منع  »ولي�ض  قال:  املا�شي؛ 

ال�شماع  مبعنى  املنع  حكم  على  فاعرت�ض   ،
)5(

َك« َكدُّ ال  َك  َجدُّ َنَفَعَك  معناه:  تف�شريه:  يف 

ومفهومه.

هذه هي اأبرز �شور اعرتا�شاته بال�شماع، وتتمثل يف اعرتا�شات على حكمي اللزوم، 

)1( ينظر: املحت�شب 265/2، واإحتاف ف�شالء الب�رش 505. ويالحظ اأن ابن مالك ذكر قراءة �شاذة، وترك اال�شتدالل بقراءة 

ع�رشية الأبي جعفر، يف قوله تعاىل: {   } ]ّيـ�ض: من االآية 29[، برفع »�شيحة «، ينظر: اإحتاف ف�شالء 

الب�رش 466. 

)2( �رشح الت�شهيل 114/2.

)3( ينظر: �رشح الكافية ال�شافية 1201/3.

َك«، ويروى بالفتح، اأي:  َك ُيغني َعْنَك ال َكدُّ )4( قال امليداين يف جممع االأمثال 172/1: »يروى بالرفع، على معنى: »َجدُّ

َك««. وما نقله ابن مالك من تف�شري هو ال�شاهد الذي اأراده؛ الأنَّ العطف بها بعد اخلرب املثبت اأو فعل  َك ال َكدَّ »اْبِغ َجدَّ

االأمر حمل اإجماع.

)5( �رشح الكافية ال�شافية 1232/3.
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وال�شاذ،  منها  املتواتر  اال�شت�شهاد  م�شادر  بجميع  واعرتا�شات  اال�شرتاطات،  واأنواع 

ماع ومفهومه. ويف م�شنفاته مناذج متعددة  ماع املبا�رش ومبعنى ال�شَّ واعرتا�شات بداللة ال�شَّ

.
)1(

من جميع هذه ال�شورة

املحور الثالث: اأبرز مالمح ال�ضماع يف اعرتا�ضات ابن مالك:

نة  اأواًل: اإذا كان النَّحويون قد اعتمدوا يف مراحل النَّحو االأوىل على لغة حمكيَّة ولغة مدوَّ

ال ُتْعَتَمد من دون رواية وم�شافهة؛ فاإنَّ املتاأخرين -ومنهم ابن مالك- مل يكن لهم بد من 

لون يف النَّقل وامل�شافهة،  اه االأوَّ وا يف دقتها و�شبهما ما حترَّ االعتماد على لغة مدونة، حترَّ

بقول  »بني«  بناء  على  ا�شتدالله  قال يف  فقد  ذلك؛  اإىل  ي�شري  ما  مالك  ابن  ن�شو�ض  ويف 

 ]من الطويل[:
)2(

ال�شاعر

بَينََها املُ��َخ��اِل��ُف  ال��نَّ��ب��ُل  يَ����رْتُِك  الِهْنِدول  ثُ���وَرَة  وَم���اأْ يُ��ْرَج��ى  الأٍَخ  اأخ���اً 

 .
)3(

»هكذا �شبطه من يوثق ب�شبطه بفتح النُّون«

حَّ ب�شبط الثِّقات من قول  وكذا يف ا�شتدالله على حاليَّة »اأجمعني« بقوله: »الأنَّه قد �شَ

لُّوا  لَّى َجال�شًا َف�شَ لَّى قائمًا ف�شلُّوا قيامًا، واإذا �شَ النَّبيs: »اإمنَّا ُجعل االإمام ليوؤمتَّ به؛ فاإذا �شَ

)1( ينظر على �شبيل املثال: �رشح الت�شهيل 22/1، 33، 49، 160، 187، 344، 15/2، 87، 128، 135، 172، 235، 251، 253، 284، 

 ،296 ،285 ،271 ،258 ،255 ،221 ،192 ،185 ،179 ،138 ،113 ،96 ،95 ،93 ،76 ،59 ،28/3 ،387 ،370 ،341 ،340 ،293

331، 334، 359، 362، 376، 384، 416، 430، و�رشح الكافية ال�شافية 429، 609، 704، 749، 906، 1106، 1234، 1238، 

1409، 1417، 1586، 1637. و�رشح عمدة احلافظ 291، 436، 581، 815. و�شواهد التو�شيح 30، 114، 126، 129، 133، 

165، غريها.

)2( مل اأقف على قائله. ينظر: متهيد القواعد 2002/4.

)3( �رشح الت�شهيل 262/3.
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، وقال عن راأي الكوفيني يف م�شاألة العطف بـ»لي�ض«: »واأجود ما 
)2(

»
)1(

ُجلو�شًا اأَجمعني«

؛ كذا ثبت 
)3(

»
ٍّ
يحتج لهم به قول اأبي بكر ال�شديق d:»باأبي �َشِبيٌه ِبالنَِّبي َلْي�َض �َشِبيٌه ِبَعِلي

.
)4(

يف �شحيح البخاري برفع �شبيه«

عر والنَّحو،  ثانيًا: اعتماد ابن مالك على تراث م�شموع مدون يف بطون كتب اللغة وال�شِّ

ابقني من �شعف  واية لديه، ويف ا�شتدراكه ملا اأُِخَذ على ال�شَّ كان له اأثٌر كبري يف اتِّ�شاع الرِّ

ة  واية، و�شطر قاعدته التي قال فيها: »وال ُحجَّ واية على اأرباب الرِّ اال�شتقراء؛ فاعرت�ض بالرِّ

. وقال يف اعرتا�شه 
)5(

يادة من الثِّقة مقبولة« يف قول من َخِفي عليه ما ظهر لغريه؛ بل الزِّ

واية �شيبويه الذي جعل من �شواذِّ التَّعجب قولهم: »ما اأَْفَقَرُه، وما اأْمَقَتُه« لظنه  على اإمام الرِّ

ُي�شتعمل مبنّيًا للمعلوم؛  ل غري م�شتعمل، والثاين مل  اأنَّ ثالثي االأوَّ -كما ذكر ابن مالك- 

اعتقدوا؛  كما  االأمر  »ولي�ض  العلماء:  من  وافقه  من  وعلى  عليه  معرت�شًا  مالك  ابن  قال 

جل مقاتة اإذا �شار َمقيتًا اأي  بل ا�شتعملت العرب َفُقَر وَفِقَر...وكذلك ا�شتعمل مُقت الرَّ

.
)6(

عيت ا�شتعماله جماعة من اأئمة اللغة« بغي�شًا...وقد ذكر ا�شتعمال ما ادَّ

قال �شعيد االأفغاين: »وال عجب يف اأن يتدارك املتاأخرون ما فات املتقدمني؛ بل اإنَّ ذلك 

هو املنتظر املعقول، اإذ كان العامل من االأوائل يعلم روايات حمدودة، وخريهم من �شنَّف 

اإليها  اللغة يف مو�شوع واحد كاالأ�شمعي مثاًل. ثم جاءت طبقة بعدهم و�شل  مفردات 

 َ )1( اأخرجه االإمام اأحمد يف م�شنده 230/2: »م�شند اأبي هريرة d« برقم: ]7144[، وروايته: »اإمنا االإَِماُم لياأمت ِبِه؛ فاإذا َكربَّ

لُّوا ُجُلو�شًا  ْمُد، فاإذا �شلى َجاِل�شًا َف�شَ ُوا، واإذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، واإذا قال �شمع اهلل مِلَْن َحِمَدُه، َفُقوُلوا َربََّنا لك احْلَ َفَكربِّ

]اأي حالية اأجمعني[ بحديث ال�شحيحني:  اأَْجَمِعنَي«. قال ال�شيوطي يف الهمع 203/5: »وا�شتدل ابن مالك جلوازه 

اأنَّ رواية البخاري 244/1 وم�شلم309/1: »...ف�شلوا جلو�شًا اأجمعون« وال  »ف�شلوا جلو�شًا اأجمعني««، وال�شحيح 

�شاهد فيها حينئٍذ الأنَّ »اأجمعون« حينئذ توكيد لواو اجلماعة.

)2( �رشح الت�شهيل 295/3.

)3( اأخرجه البخاري يف �شحيحه 1302/3: »باب �شفة النبي s«، برقم: ]3349[.

)4( �رشح الت�شهيل 346/3.

)5( �رشح الت�شهيل 46/3.

)6( �رشح الت�شهيل 46/3.
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ابقون فكانت اأو�شع اإحاطة، ثم جاءت طبقة بعد طبقة، واألِّفت املعاجم  كل ما �شنَّف ال�شَّ

املحيطة بكل ما اطلع عليها اأ�شحابها من ت�شانيف ون�شو�ض غاب اأكرثها عن االأولني، 

فكانوا اأو�شع علمًا، ولذلك جند ما لدى املتاأخرين من ثروة نحوية اأو لغوية اأو حديثية �شيئًا 

وافراً مكنَّهم من اأن تكون نظرتهم اأ�شمل واأحكامهم اأ�شد. ولو كانت هذه الرثوة يف اأيدي 

ولغريوا  بالنَّواجذ  عليها  و�شيبويه...لع�شوا  واالأ�شمعي  العالء  بن  عمرو  كاأبي  االأقدمني 

 .
)1(

–فرحني مغتبطني- كثرياً من قواعدهم التي �شاحبها –حني و�شعها- �شحُّ املوارد«

اإىل من ذكره،  اأو االإ�شناد واالإحالة  ماع،  ال�شَّ ثالثًا: كان ابن مالك حري�شًا على ن�شبة 

ماع،  وظهر ذلك يف كثري من م�شائل االعرتا�ض، وال�شيما اإن كان يعرت�ض على من اأنكر ال�شَّ

فه، اأو غفل عنه. اأو �شعَّ

اأو اجلر،  اأن يلي »لوال« �شمري من �شمائر الن�شب  فقد اعرت�ض على املربد الذي منع 

نحو: »لوالي ولوالنا ولوالك...«، وكانت حجته »اأنَّ ذلك ال يوجد يف كالم من يحتج 

�شيبويه  واأن�شد  والكوفيني،  �شيبويه  برواية  مردود  زعمه  »وما  مالك:  ابن  قال  بكالمه«؛ 

 ]من الطويل[: 
)2(

رحمه اهلل

َهَوى َكَما  ِطْحَت  لَْواَلي  َمْوِطٍن  ُمْنَهِويَوَكْم  ال��نَّ��ْي��ِق  ُق��نَّ��ِة  ِم��ْن  ِب��اأَْج��َراِم��ِه 

 ]من الطويل[:
)3(

واأن�شد الفراء

ِدَم��اَءنَ�����ا اأََراَق  َم��ْن  ِفي�نَا  َح�َصْن«)))اأَتُ��ْط��ِم�����ُع  الأَْح�َصاِبنَا  يَْعِر�ْش  لْ  َولَْوالَك 

فاأ�شند ال�شماع الذي اأنكره املربد اإىل م�شادره املوثوقة.

)1( يف اأ�شول النحو 49.

)2( ن�شبه �شيبويه يف الكتاب 374/2 اإىل يزيد بن احلكم الثقفي. وهو كذلك برواية ]قلة النيق[ يف: �رش �شناعة االإعراب 72/2، 

واأمايل القايل68/1، واخلزانة 126/3.

)3( �شبق تخريجه �ض 204.

)4( �رشح الت�شهيل 185/3. وينظر: �رشح الكافية ال�شافية 785/2.
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ال�شمري  العطف على  واأجاز  ال�شماع،  ت�شعيفهم  اعـرت�ض على اجلمهور يف  اأنه  كمـا 

املجـرور مـن دون اإعـادة حــرف اجلـر، فقـال: »ومـن موؤيـدات اجلـواز قــراءة حـمزة: 

اَءُلوَن ِبِه َواالأْرَحاِم} ]الن�شاء: من االآية 1[، وهي اأي�شـًا قراءة ابن عبـا�ض واحل�شن واأبي  {َت�شَ

، فاأثبت ن�شبة هذه القراءة 
)1(

رزين وجماهد وقتادة والنخعي واالأعم�ض ويحيى بن وثاب«

التي �شعفها بع�ض النحويني. 

الغاية  البتداء  اجلارة  »من«  اإتيان  منع  كمن  ماع،  ال�شَّ عن  غفل  من  على  واعرت�ض   

الزمانيَّة، وا�شتدل على ذلك بالقراآن الكرمي، ثم ذكر بع�ض االأحاديث: »ومن االأحاديث 

وقول   ،
)2(

ُجُمَعٍة« اإىل  ُجُمَعٍة  ِمْن  »َفُمِطْرَنا  اال�شت�شقاء:  من روى حديث  قول  ذلك  على 

َما  يِفَّ  ِقيَل  َيوِم  ِمْن  ِعْنِدي  َيْجِل�ْض  وملْ   ،sاهلل َر�ُشوُل  »َفَجَل�َض  عنها:  اهلل  ر�شي  عائ�شة 

، وهذه االأحاديث كلها 
)4(

بَّاَء ِمْن َيوِمِئٍذ« َزْل اأُِحبُّ الدُّ اأَ ، وقول اأن�ض d : »َفَلْم 
)3(

ِقيَل«

يف �شحيح البخاري. ويف جامع امل�شانيد اأنَّ ر�شول اهلل s قال لفاطمة ر�شي اهلل عنها: 

، فاأحال هذه االأحاديث -التي غفل عنها 
)6(

»
)5(

يَّاٍم«
ُل َطَعاٍم اأََكَلُه اأَُبوِك ِمْن َثالَثِة اأَ وَّ

»َهَذا اأَ

املانعون- اإىل م�شادرها املوثوقة يف كتب احلديث.

ماعي املحتمل للتَّاأويل  اهد ال�شَّ رابعًا: يظهر يف اعرتا�شات ابن مالك اأنَّه ال يعتمد ال�شَّ

دلياًل يف م�شائل اخلالف، مع اأنَّ اأبا حيان كان يرد كثرياً من اأدلَّة ابن مالك الأنها حمتملة، 

)1( �رشح الت�شهيل 376/3. وينظر: �رشح الكافية ال�شافية 1246/3، وعمدة احلافظ 660/2.

ُبل من كرثة املطر« برقم: ]971[، وهو  عت ال�شُ عاء اإذا تقطَّ )2( �شطر حديث اأخرجه البخاري يف �شحيحه345/1: »باب الدُّ

فيه برواية: ]فُمطروا من ُجُمعة اإىل ُجُمعة [. وفيها �شاهده يف امل�شاألة.

)3( �شطر من حديث طويل ت�شمن »حادثة االإفك« التي روتها عائ�شة ر�شي اهلل عنها، واأخرجه البخاري يف �شحيحه945/2: 

ا«، برقم: ]2518[. »باب تعديل الن�شاء بع�شهن بع�شً

)4( �شطر حديث اأخرجه البخاري يف �شحيحه 737/2: »باب ذكر اخلياط«، برقم: ]1986[.

)5( �شطر حديث اأخرجه االإمام اأحمد يف م�شنده 213/3: »م�شند اأبي �شعيد اخلدري« برقم: ]13246[، واأكد به العكربي 

يف اإعراب احلديث 40 راأي الكوفيني؛ يف جواز ا�شتعمال »من« البتداء الغاية الزمانية. 

)6( �رشح الت�شهيل 132/3.
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ويف ذلك يقول ال�شيوطي: »قال اأبو حيان -اأي�شًا-: »اإذا دخل الدليل االحتمال �شقط به 

.
)1(

اال�شتدالل«. ورد به على ابن مالك كثرياً يف م�شائل ا�شتدلَّ عليها باأدلَّة تقبل التَّاأويل«

ومن �شواهد ذلك اأنَّه اعرت�ض على االأخف�ض الذي اأجاز دخول الفاء على خرب املبتداأ 

الذي ال ي�سبه اأداة ال�رشط؛ قال ابن مالك: »وراأيه يف ذلك �سعيف؛ الأنَّه مل يرد به �سماع«، 

فاعرت�ض على راأيه بحجة اأنه مل ُي�شمع عن العرب ما يوؤيده، على الرغم من اأنَّه اأردف بذكر 

 ]من الطويل[:
)2(

اعر َلُهما فقال: »وال حجة له يف قول ال�شَّ �شاهدين �شماعيني؛ اإال اأنَّه اأوَّ

َفتَاتَُهم َف��انْ��ِك��ْح  َخ����ْوالُن  ِهيَاَوَق��اِئ��َل��ٍة  َك��َم��ا  ِخ��ْل��ٌو  اَل��يَّ��ِ�  َواأُْك���ُروَم���ُة 

 ]من اخلفيف[:
)3(

 وال يف قول االآخر

بُ��ُك�����وُر اأَْم  ٌع  ُم���������َودِّ ��رَُاأََرَواٌح  تَ�����صِ َذاَك  الأَيِّ  َف��انْ��ُظ��ْر  اأَنْ�����َت 

ل: َهِذِه َخْواَلُن؛ فـ»خوالن«، خرب مبتداأ حمذوف، ومعنى الثاين: اْنُظْر  الأنَّ معنى االأوَّ

ماع املُْحَتَمَل للتَّاأْويِل مل ُي�ْشمع!. نَّ ال�شَّ . َفَكاأَ
)4(

اأَْنَت؛ فـ»اأنت« فاعل فعل حمذوف«

وقد  اال�شطرار،  على  املحمول  ال�شعـري  ال�شـاهد  للتَّاأويـل  املحتمـل  ماع  ال�شَّ ومثـل 

 ،
)5(

النُّدور« �شبيل  وعلى  ورة  ال�رشَّ يرد يف  مبـا  اال�شـت�شهاد  اأَمن  بـ»عدم  مـالك  ابن  �رشَّح 

ومن ذلك ما نراه يف اعرتا�شه على الزخم�رشي الذي اأجاز توكيد حرف لي�ض من حروف 

و�شماع  اإليه،  ي�شند  اإمام  لعدم  مردود  »وقوله  معرت�شًا:  قال  اإذ  وحده؛  باإعادته  اجلواب 

 
)6(

اعر ال�شَّ قول  ة يف  ُحجَّ بقوله: »وال  واأردف  �شماعي،  دليل  فنفى وجود  عليه«،  يعول 

)1( االقرتاح 160.

)2( مل اأقف على قائله. ينظر: الكتاب 139/1، واجلنى 71، واملغني 499/2، �رشح �شواهده 468/1.

)3( قائله: عدي بن زيد. ينظر: الكتاب 140/1، واجلنى 71، واملغني 500/2، و�رشح �شواهده لل�شيوطي 469/1، وعجزه فيه 

رُي[.  برواية: ]َلَك َفاْعِمْد الأَيِّ َحاٍل َت�شِ

)4( �رشح الت�شهيل 330/1.

)5( �رشح الت�شهيل 275/3.

)6( �شبق تخريجه �ض 60.
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]من اخلفيف[: 

َلْ َم���ا  يَ���ْح���ُل���ُم  ال����َك����ِرميَ  اإنَّ  يَمااإنَّ  �صِ َق����ْد  اأََج�������اَرُه  َم����ْن  يَ���َريَ���ْن 

.
)1(

ُورات« فاإنَّه من ال�رشَّ

خام�شًا:  يرى ابن مالك اأن ما �شذ من ال�شماع هو ما خالف الكثري املطرد يف اال�شتعمال، 

وي�سرتط فيه اأن يكون مما ُنقل عن العرب املوثوق بعربيَّتهم؛ ففي اإعمال ا�سم املرة نحو قول 

َْبَتَك َزْيداً« قال ابن مالك: »اإن روي مثله عمن يوثق بعربيته حكم ب�شذوذه  »َعَرْفُت �رشَ

ذوذ ال ينايف الف�ساحة؛ بل ي�سرتط يف توثيقه ما  ، وعليه فهو يوؤكد اأنَّ ال�سُّ
)2(

ومل يق�ض عليه«

ي�سرتط يف توثيق املطرد الذي يقا�ض عليه.

فه ابن  اذ عند ابن مالك عند كونه حمفوظًا وال ُيقا�ض عليه؛ بل وظَّ وال يقـف دور ال�شَّ

مالك يف در�شه النَّحوي، فالقراءة القراآنية واأقوال العرب مما حكم فيه بال�شذوذ قد ُي�شهم 

ت�شتعمل  قد  »على«  اأنَّ  الكوفيني يف  وافق  اأنَّه  ذلك  ومن  ترجيحها،  اأو  االآراء  تقوية  يف 

مبعنى »الباء«؛ قـال: »وا�شـتعمالها موافقة للباء كقوله تعـاىل: {    

 {َحِقيٌق 
)3(dاالأعـراف: من االآية 105[ اأي باأالَّ اأقول. وقراأ اأبيُّ بن كعب[ {           

اذة يف اإثبات  . فاأ�شهمت القراءة ال�شَّ
)4(

ِباأالَّ اأَُقوَل}؛ فكانت قراءته مف�رشة لقراءة اجلماعة«

احلكم املُختلف فيه.

مري املت�شل با�شم الفعل  اذ املنقول عن العرب يف م�شاألة: اإعراب ال�شَّ ويظهر توظيفه ال�شَّ

ْد؛ فبعد  الذي كان ظرفًا اأو جمروراً، نحو: »َعَلْيَك« مبعنى: الَزْم، و»اأََماَمَك« مبعنى: اق�شُ

)1( �رشح الت�شهيل 303/3.

)2( �رشح الت�شهيل 108/3.

)3( ُن�شبت القراءة يف معاين القراآن للفراء 386/1، وخمت�رش ال�شواذ البن خالوية 50، اإىل عبد اهلل بن م�شعود، وُن�شبت اإىل اأبي 

بن كعب واالأعم�ض يف تف�شري القرطبي 256/7.

)4( �رشح الت�شهيل 165/3.
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اأن اأثبت اأنَّ هذا النَّوع ال ُي�شتعمل اإال متَّ�شاًل ب�شمري املخاطب، وَن�ضَّ على اأنَّه �َشذَّ قولهم: 

مري املتَّ�شل بهذه  « مبعنى: اْنَتِح. قال: »واْخُتلف يف ال�شَّ »َعَليه َرُجاًل« مبعنى: لَيْلَزَم، و»اإيلَّ

الب�رشيني«،  عند  وجرٌّ  الك�شائي،  عند  وَن�شٌب  اء،  الفرَّ عند  رفٌع  فمو�شعه:  الكلمات؛ 

 َعْبِد اهلل َزْيداً«، 
َّ
َحاء: »علي واختار قول الب�رشيني م�شتداًل مبا نقله االأخف�ض عن عرب ُف�شَ

»فتبنيَّ  قال:  اإذ  فيه؛  املختلف  الوجه  ترجيح  اأ�شهم يف  لكنَّه   ، �َشاذٌّ اهلل« وهذا  بجرِّ »عبد 

.
)1(

بذلك اأنَّ ال�شمري جمرور املو�شع ال مرفوعه، وال من�شوبه«

ماع املختلفة وموقف ابن مالك منها َظَهر اأنَّ له يف كل  �شاد�شًا: بالنَّظر اإىل م�شادر ال�شَّ

ُيغفل  اأن  النَّحوي  ر�ض  الدَّ ماع يف  ال�شَّ لباحث يف م�شادر  م�شدر موقفًا متميِّزاً، ال ميكن 

موقف ابن مالك، فله موقفه من القراءات القراآنية وال�شيما ما �َشذَّ منها، كما اأنه �شامة بارزة 

ومف�شل رئي�ض يف تاريخ االحتجاج باحلديث، ويف اأ�شعار العرب –كذلك- جند له موقفه 

ْعَف �شواهد »الكتاب«، وله  واهد التي جاوز يف »�رشح التَّ�شهيل« وحده �شِ يف كميَّة ال�شَّ

ورة ال�شعريَّة. كذلك راأيه امل�شهور واملتفرد يف مفهوم ال�رشَّ

-ب�شيء  ن  يت�شمَّ م�شتقل،  مبحث  يف  ماع  ال�شَّ م�شادر  عن  للحديث  دفعني  ما  وهذا 

ماع: القراآن الكرمي، واحلديث ال�رشيف،  من التَّف�شيل- موقف ابن مالك من م�شادر ال�شَّ

ماع ومالحمه يف  عريَّة. وهناك �شتكتمل �شورة اال�شتدالل بال�شَّ واأقوال العرب النَّرثيَّة وال�شِّ

نحو ابن مالك. 

املبحث الثاين: القيا�ض:

يف  مهمة  ركيزة  وهــو  واأدلَّتــه،  النَّحــو  اأ�شــول  مــن  الثَّاين  االأ�شــل  هــو  القيــا�ض 

باملقايي�ض امل�شتنبطة من  باأنَّه: »علم  للنَّحو  النَّحوي، ومن هنا جاء تعريفهم  البنـاء  عمليـة 

)1( �رشح الكافية ال�شافية 1393/3.



393

.
)1(

كالم العرب«

، واملنقول هو 
)2(

ويعرف القيا�ض باأنه »حمل غري املنقول على املنقول اإذا كان يف معناه«

ا اأن يكون ا�شتعمااًل يتحقق القيا�ض فيه، فُتبنى  امل�شموع من كالم العرب، وغري املنقول: اإمَّ

الكلمات واجلمل التي مل ُت�شمع على منط ما �ُشمع، وهذا هو قيا�ض الن�شو�ض، اأو اأن يكون 

غري املنقول ن�شبة حكم نحوي حكم به النحاة من قبل على اأ�شل م�شتنبط من امل�شموع، 

القواعد  قيا�ض  ي�شمى  ما  وهذا  اال�شتقراء؛  بح�شب  االأ�شل  هذا  غري  يف  احلكم  ولوحظ 

.
)3(

واالأحكام

مقرونًا  اأو  ُمنفرداً  ا  اإمَّ كثرياً؛  مالك  ابن  م�شنَّفات  يف  دار  اأ�شويل  م�شطلح  والقيا�ض 

اه: »دلياًلً«، و»دلياًلً نظرّيًا«، و»تنظرياً«،  ا عرب عنه باألفاظه االإجرائية ف�شمَّ ماع، ورمبَّ بال�شَّ

و»حماًل«، و»ت�شبيهًا«. 

املحور الأول: مظاهر اعتداده بالقيا�ض:

اعتدَّ ابن مالك بالقيا�ض اعتداداً كبرياً؛ ومن اأبرز مظاهر ذلك: 

القيا�ض  وظيفة  هي  وهذه  االأحكام،  امتناع  بال�رشورة  يعني  ال  ماع  ال�شَّ غياب  اأواًل:  اأنَّ 

الرئي�شة، اإذ مل ُت�شمع كل اللغة عن العرب؛ بل اإنَّ كثرياً من ق�شايا هذا العلم م�شتنبطة 

بالقيا�ض، الذي هو مظهر من مظاهر حياة اللغة وا�شتمراريتها. 

وجود  اإىل  النَّظر  اأهمية  بعدم  م�رشِّحًا  قيا�شًا  مالك  ابن  يجيز  امل�شائل  من  كثري      ففي 

ماع، ومن ذلك قوله عن اقرتان خرب »كاد« بـ»اأن«: »وال مينع عدم وقوعه يف  ال�شَّ

)1( ملع االأدلة 95، وينظر: االقرتاح 303.

)2( االإغراب يف جدل االإعراب 45، وينظر: االقرتاح 203.

)3( ينظر: االأ�شول لتمام ح�شان 63، واأ�شول التفكري النحوي 85، والقيا�ض يف اللغة العربية 19.
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. وقال عن توكيد 
)1(

القراآن مقرونًا بـ»اأن« من ا�شتعماله قيا�شًا ولو مل يرد به �شماع«

ت�شتعمله  مل  واإن  باجلواز،  حقيق  هكذا  كان  اإن  النَّكرة  »توكيد  اأفاد:  اإن  النَّكرة 

باب  يف  موؤكد  متييز  العرب  عن  يرد  مل  »فلو  اآخر:  مو�شوع  يف  وقال   ،
)2(

العرب«

مينع  املقابل  . ويف 
)3(

»نعم«« باب  غري  وروده يف  على  قيا�شًا  بجوازه  »نعم« حلكم 

ماعية قيا�شًا واإن مل يرد عن العرب ما مينعها؛ ففي راأي الزجاج  بع�ض الرتاكيب ال�شَّ

التَّنوين ُحذف  اإعراب، واإنَّ  َرُجَل« و�شبهه فتحة  اإنَّ فتحة »ال  القائلني:  وال�شريايف 

اأي لو مل يكن يف كالم ما يبطله لبطل بكونه م�شتلزمًا خمالفة  تخفيفًا؛ قال: »وهذا الرَّ

. و�شواهد ذلك كثرية.
)4(

النَّظائر«

ماع قد جاء مبا اأثبته القيا�ض،      واحلق اأنَّه كان يف معظم هذه امل�شائل يعود ليوؤكد اأنَّ ال�شَّ

ماع مما يزيد احلجة بيانًا وقوة. فيتعا�شد القيا�ض وال�شَّ

َحدِّ  على  ماع  ال�شَّ بها  يرد  مل  باأنَّه  �رشَّح  قيا�شًا  اأجازها  التي  امل�شائل  بع�ض  يف      لكنه 

مبعنى  »كان«  من  املنقولة  »اأكان«  بـ»اأ�شار«  اأفلح  ابن  »واأحلق  قوله:  فمنها  علمه، 

اإ�شافة  وقال عن   .
)5(

م�شموعًا« اأعلمه  لكنِّي ال  قيا�شًا،  به جائز  »�شار«، وما حكم 

 برد الالم واإدخالها يف 
ّ
 واأخي

ّ
»اأب« و»اأخ« اإىل الياء: »ويجوز عند اأبي العبا�ض: اأبي

«: »ومل اأجد �شاهداً على 
ّ
ياء املتكلم«، ثم قال يف ختام امل�شاألة بعد عر�ض �شواهد »اأبي

 .
)6(

« كما فعل اأبو العبا�ض«
ّ
«؛ لكن اأجيزه قيا�شًا على »اأبي

ّ
»اأخي

رداً على وجه ال مينع من القول بخالفه قيا�شًا، ولذلك �رشَّح  ماع مطَّ ثانيًا:  اأنَّ ورود ال�شَّ

)1( �شواهد التو�شيح 100.

)2( �رشح الكافية ال�شافية 296/3.

)3( �رشح عمدة احلافظ 787/2.

)4( �رشح الت�شهيل 58/2.

)5( �رشح الت�شهيل 83/2.

)6( �رشح الت�شهيل 284/3.
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بقاعدته التو�شعيَّة يف القيا�ض فقال: »باب القيا�ض مفتوح«. 

دَّ اخلرب  ت َم�شَ      ومن ذلك اأنَّ اجلمهور -غري الك�شائي- يرون اأنَّ جملة احلال التي �شدَّ

اإذا كانت جملة ا�شميَّة ال ت�شتغني عن الواو؛ قال ابن مالك: »والذي حملهم على 

ذلك اأنَّ اال�شتعمال مل يرد بخالفه، فاأفتوا بالتزامه، ومل ير الك�شائي ذلك ُمْلَتَزمًا بعد 

�شدها م�شد اخلرب، كما مل يكن ملتزمًا قبله، وبقوله اأقول. وقد كان مقت�شى الدليل 

اأنَّ حذف الواو هنا اأوىل، الأنَّه مو�شع اخت�شار؛ لكن الواقع بخالف ذلك، وباب 

.
)1(

القيا�ض مفتوح«

يَُّهم 
ْد اأَ يفت اإىل معرفة نحو: »اأْق�شُ « امل�شتعملة مبعنى الذي وفروعه اإذا اأُ�شِ      ويف »اأيٍّ

ا�شتقبال عامله وال  ُيلتزم  َتْلَقاُه«؛ قال ابن مالك: »وال  اأّيًا  ِمْنُهم  اأَْكَرُم«، و»�َشْل  هو 

ة لهم اإال كون ما  تقدميه كما ال َيلزم مع غريه، وقال الكوفيون بلزوم ذلك؛ وال ُحجَّ

.
)2(

ورد وفق ما قالوه«

ثالثًا:  اأنَّ االعتداد بالقيا�ض اأظهر يف تراثه بع�ض مظاهر املعيارية يف النَّظر اإىل كالم العرب، 

قلة ذلك - الرغم من  فاإنَّه مردود، وعلى  القيا�شي  ماع خمالفًا لالأ�شل  ال�شَّ فلو جاء 

اإن  ب�شذوذه  العرب مع احلكم  ما ورد عن  يقبل كل  فهو  منهجه،  لي�ض هذا من  اإذ 

خالف القيا�ض- اإال اأنَّ وروده دليل على ميل اإىل مدر�شة القيا�ض الب�رشيَّة، ومن ذلك 

ما اأجازة االأخف�ض يف نحو: »َما اأََحٌد َقاِئمًا اإِالَّ َزْيٌد«، اأن ُيقال: »َما َقاِئمًا اإِالَّ َزْيٌد« 

بحذف ا�شم »ما«، واال�شتغناء عنه ببدله املوجب بـ»اإال«؛ قال: »ومثل هذا لو �ُشِمع 

؛ الأنَّ املراد فيه جمهول...والأنَّ �رشط جواز احلذف اأن  من العرب لكان جديراً بالَردِّ

ياأت  العرب مل  اأن كالم  يعلم  ، قال ذلك وهو 
)3(

يكون املحذوف متعينًا ال حمتماًل«

)1( �رشح الت�شهيل 286/1.

)2( �رشح الت�شهيل 199/1.

)3( �رشح الت�شهيل 372/1.
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على الوجه الذي اأجازه االأخف�ض؛ الأنَّه يخالف اأ�شاًل من اأ�شول العربيَّة و�شننها وهو 

االإفهام ودفع اللب�ض. 

النَّحويني، مما  لقيا�شات  ٍل  تاأمُّ ياأخذ نف�شه يف  اأنَّه قد  بالقيا�ض  ابن مالك  رابعًا:  من اعتداد 

مها وينظر يف مدى التزام النَّحويني ب�رشوط القيا�ض وقوانينه اأو خروجهم  يجعله يقوِّ

ما  وهو  النَّحويني،  قيا�شات  على  اعرتا�شاته  اأولهما:  اأمران؛  ذلك  عن  فنتج  عنها، 

اأو  حة  بال�شِّ النَّحويني  قيا�شات  و�شفه  ثانيهما:  �شابق.  ف�شل  يف  مف�شاًل  عر�شناه 

عف، ولغات العرب باملقي�شة واالأقي�ض.  احُل�شن اأو ال�شَّ

مالك  ابن  اأيد  والالم  االألف  ذا  عة  ال�شَّ يف  النَّداء  حرف  مبا�رشة  امتناع  م�شاألة       ففي 

قال:  ثم  قائم«؛  جل  الرَّ »يا  نحو:  بها،  ى  امل�شمَّ اجلملة  يف  ذلك  جواز  يف  �شيبويه 

در باالألف والالم  ي به من مو�شول م�شَّ »وقا�ض عليه املربد دخول »يا« على ما �ُشمِّ

نحو: »يا الذي قام« مل�شمى به. وهو قيا�ض �شحيح. واأجاز ابن �شعدان: »يا االأ�شد 

قيا�ض �شحيح؛ الأنَّ  اأي�شًاً  ت�شبيه، وهو  فيه  �شدة«، و»يا اخلليفة جوداً«، ونحوه مما 

ن لتقدير دخول »يا« على غري االألف  تقديره: يا مثل االأ�شد، ويا مثل اخلليفة، فَح�شُ

، فو�شف قيا�ض املربد وابن �شعدان بال�شحة معلاًل لذلك.
)1(

والالم«

اأما و�شف القيا�ض بال�شعف اأو اال�شتح�شان فقد اجتمعا فيما اأجازه ابن مالك- موافقًا 

االأخف�ض- من تقدمي احلال ال�رشيحة وغري ال�رشيحة على عاملها املت�شمن معنى الفعل دون 

حروفه -ظرفًا كان اأم حرف جر- على اأن يتقدم امل�شند اإليه وهو �شاحب احلال، وَمثَّل 

 ]من 
)2(

اعر يحة بقول ال�شَّ اِر«، وغري ال�رشَّ لتقدم احلال ال�رشيحة بنحو: »َزْيٌد ُمتَِّكئًا يف الدَّ

الطويل[: 

ِبِه تَ�ْصَبُوا  ْن  اأَ البَْحَر  َمنَْعنَا  َوَق����ْد َك����اَن ِم��ْن��ُك��م َم�����اوؤُُه مِبَ��َك��اِنَونَ��ْح��ُن 

)1( �رشح الت�شهيل 398/3.

)2( قائله: متيم بن مقبل، يف ديوانه 346. وينظر: امل�شاعد 31/2، ومتهيد القواعد 2304/5، ومعجم �شواهد العربية 514.
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 .
)1(

مت احلال غري ال�رشيحة »منكم« على عاملها »مبكان« وفيه تقدَّ

يحة ل�شعف العامل وظهور العمل، ومن �شواهد  ثم قال: »وي�شُعف القيا�ض على ال�رشَّ

َماَواُت َمْطِويَّاٍت ِبَيِميِنِه} ]الزمر: من االآية 67[...  : {َوال�شَّ
)2(

لف اإجازته قراءة بع�ض ال�شَّ

« اإذا كان ظرفًا، فكما  يحة ل�شبه احلال فيه بخرب »اإنَّ وال ي�شُعف القيا�ض على تقدمي غري ال�رشَّ

رف امللغي، ولتو�شعهم  ن القيا�ض على: »اإنَّ ِعْنَدك َزْيداً«، لكون اخلرب فيه بلفظ الظَّ ا�شُتْح�شِ

ن القيا�ض على: ع يف غريها مبثله؛ كذا ا�شُتح�شِ روف مبا ال ُيتو�شَّ يف الظُّ

وَق����ْد َك����اَن ْم��ْن��ُك��م َم������اوؤُُه مِبَ���َك���اِن

حيح جوازه  ريف مطلقًا. ال�شَّ وغري االأخف�ض مينع تقدمي احلال ال�رشيحة على العامل الظَّ

؛ فو�شف القيا�ض على تقدمي احلال ال�رشيحة باجلواز مع ال�شعف، اأما 
)3(

ْعِفِه« حمكومًا ب�شَ

القيا�ض على تقدمي احلال غري ال�رشيحة فهو قيا�ض ح�شن معلاًل ح�شنه بوجود اأ�شل يحمل 

عليه.

ويقول عن تفا�شل لغات العرب يف القيا�ض: »لغة بني متيم يف تركهم اإعمال »ما« اأقي�ض 

.
)4(

من لغة اأهل احلجاز«

)1( يوؤخذ على ابن مالك اأن هذا ال�ساهد لي�ض فيما اأراده هو وق�رشه؛ فهو ي�سرتط يف امل�ساألة اأن يتقدم �ساحب احلال عليها 

وعلى عاملها، وهنا جند احلال »منكم« قد تقدمت على �شاحبها »ماوؤه« وعاملها »مبكان« مًعا، وهذا ما دفع ناظر 

اجلي�ض يف التميهد 2304/5 اإىل ذكر �شاهد اآخر يف امل�شاألة ي�شتح�شن اال�شت�شهاد به غري الذي ذكره ابن مالك؛ وهو 

قول ال�شاعر: 

��اِح��ًك��ا َّ����ا تَ���َك�������صَّ ���صَ ��ْي��ِف��ي ِم����ْن يَ����ِدي مِبَ���َك���اِنَف���ُق���ْل���ُت لَ����ُه مل َوَق���ائ���ُم ���صَ

)2( وهي قراءة عي�شى بن عمر. ينظر: خمت�رش يف �شواذ القراآن 132.

)3( �رشح الت�شهيل 346/2.

)4( �رشح الكافية ال�شافية 434/1.
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املحور الثاين: �ضواهد اعرتا�ضاته بالقيا�ض وتطبيقاته:

كما اعرت�ض ابن مالك على القيا�ض فاإنَّه اعرت�ض بالقيا�ض منفرداً اأحيانًا، وموؤيداً بال�شماع 

اأحيانًا اأخرى، ومن �شواهد ذلك:

مري اأن يتقدم عليه؛  ِ ال�شَ 1-  يف باب االأحكام النحوية: ذكر ابن مالك اأنَّ االأ�شل يف مَف�رشِّ

ر لفظًا ورتبة، نحو:  ه املتاأخِّ مري على مف�رشِّ م ال�شَّ لكنه اأجاز -موافقًا ابن جني- اأن يتقدَّ

ل بالفعل �شمرُي املفعوِل، وذكر اأدلَّة �شماعيَّة على هذه  ََب ُغالُمُه َزْيداً«؛ اإذ اتَّ�شَ »�رشَ

ورة، فقال م�شتِداًل  ورة، ثم اعرت�ض على جمهور النَّحويني الذين َمَنعوا هذه ال�شُّ ال�شُّ

َُبوين  »�رشَ جواز:  من  اأَ�ْشَهُل  َزْيداً«  ُغالُمُه  ََب  »�رشَ نحو:  َجَواَز  »الأنَّ  االأوىل:  بِقَيا�ض 

ْبُتُه َزْيداً««، فجعل ما جاء على راأي الب�رشيني يف باب  َ ْيَديِن«، ونحو: »�رشَ َْبُت الزَّ َو�رشَ

َُبوين« �شمرٌي  التَّنازع، وما هو حمل اإجماع يف باب البدل مقِي�شًا عليه، فالواو يف »�رشَ

فيه ما يف:  تعود على »زيد« »وكالمهما  ْبُتُه«  َ يدين«، والهاء يف »�رشَ يعود على »الزَّ

تبة«. ر الرُّ ٍ موؤَخَّ مرٍي على ُمَف�رشَّ ََب ُغالُمُه َزْيداً« من تقدمي �شَ »�رشَ

اأجازوه- من جَهِة  بينه وبني ما  اأوليَّة اجلواز فيما حكموا مبنعه -مقارنًا   ثم بنيَّ وجه 

ِ َما حكموا فيه باملنع؛  راً من مَف�رشِّ َ ما حكموا فيه باجلواز اأََحقُّ يف الَبَقاء متاأخِّ اأنَّ مف�رشِّ

واملعطوُف  عاملها،  على  معطوٌف  معموٌل  َُبوين«  »�رشَ »واو«   َ مف�رشِّ »الأنَّ  فقال: 

َم املفعول  ومعموُله اأمكن يف ا�شتحقاق التَّاأخري من املفعول بالنِّ�شبة اإىل الفاعل؛ الأنَّ تقدُّ

َم املعطوف وما يتعلق به على  على الفاعل يجوز يف االختيار كثرياً، وقد يجب، وتقدُّ

يَديِن« اأن َيحُكَم  َْبُت الزَّ َُبوين َو�رشَ املعطوف عليه بخالف ذلك، فيلزم من اأجاز: »�رشَ

. هذا فيما يتعلَّق بالقيا�ض على ما يف 
)1(

ََب ُغالُمُه َزْيداً«، ملا ذكرناه« باأوليَّة َجواز: »�رشَ

باب التنازع.

)1( �رشح الت�شهيل 161/1. وينظر: �رشح الكافية ال�شافية 585/2.
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تابع والتَّابع  البدل  اأنَّ  البدل فظاهر؛ وهو  الأوليَّة يف مقابل ما جاء يف باب  ا وجه   اأمَّ

ر يف ال�ستعمال على �سبيل اللزوم، واملفعول لي�س كذلك. ر الرتبة وموؤخَّ موؤخَّ

َنْعَت  اج اأنَّ نا�سب ما بعد الواو يف نحو: »َما �سَ 2-  يف باب العوامل النَّحوية: يرى الزجَّ

الفعل  باأنَّ  ذلك  وَعلَّل  اأََباَك،  َولَب�ْسَت  َنْعَت  �سَ َما  تقدير:  على  م�سمر  فعل  َواأََباَك« 

غري  »وهذا  مالك:  ابن  قال  الواو،  وَبينهما  »اأََباك«  املفعول  يف  يعمل  ل  َنْعَت«  »�سَ

�سحيح«، ثمَّ ذكر راأيه يف امل�ساألة فقال: »الفعل يعمل يف املفعول على الوجه الذي 

ي�سح به �الرتباط، فاإن �رتبطا بال و��سطة فال معنى لدخول حرف بينهما، و�إن مل يرتبطا 

ابق، ثم قا�سه ابن مالك باأ�سلوب  اإل بوا�سطة فال بد منها«، ومن ذلك اأ�سلوب املعية ال�سَّ

»َعْمر�ً«  فتن�سب  َوَعْمر�ً«  َزْيد�ً  َْبُت  »�ضَ تقول:  »فلذلك  فقال:  و�ال�ستثناء؛  �لعطف 

�إال  َْبُت  �ضَ »َما  و��سطة  �إىل  �حلاجة  يف  »َزْيد�ً«...ومثله  به  ُب  َتْن�سِ كما  َْبُت«  بـ»�ضَ

ا« بالفعل وال مينع  ا َعْمر�ً«، فَيْنَت�سب ما بعد »�إال« و»�إمَّ ا َزْيد�ً و�إمَّ َْبُت �إمَّ َزْيد�ً«، و»�ضَ

.
(((

حُّ �إال بها« من ذلك �لو��سطة؛ الأنَّ �ملعنى ال ي�سِ

3-  يف اأحكام الإعراب والبناء: حكى �سيبويه عن بع�س العرب اإعراب العدد املركب اإذا 

�آخر  ري  در مفتوحًا، ويتغَّ �ل�سَّ فيبقى  َزْيٍد«،  �أََحَد ع�ِض  َمَع  »�أََحَد ع�ُضك  �أ�سيف نحو: 

�لعجز بالعو�مل، وقد �أجاز ذلك �الأخف�ش وجعله مقي�سًا، قال �بن مالك معرت�سًا: »وال 

ح فقال: »و�الأجود فيما �أُ�سيف من هذ�  ل يف �ل�ضَّ ، وف�سَّ
(2(

ُيَقا�ش...خالفًا لالأخف�ش«

ب �أن يبقى مبنّيًا«، و��ستدلَّ بقيا�ش �لنَّظري و�مل�ساوي فقال مبيِّنًا وجه بقاء �لِبَناء عند  �ملركَّ

�الإ�سافة: »كما يبقى مع دخول �الألف و�لالم عليه؛ ال�ستو�ء �الألف و�لالم و�الإ�سافة 

َحَد ع�َض َزْيٍد«؛ بالبناء، كما يقال:  يف �الخت�سا�ش باالأ�سماء، فيقال: »�أََحَد ع�َضك َمَع �أَ

، وذكر �أنَّ �ملقي�ش عليه وهو �لبناء مع �الألف و�لالم 
(3(

»�الأَحَد َع�َضَ َمَع �الأَحَد َع�َضَ««

))) �ضح �لت�سهيل 249/2.

)2) الت�سهيل 8)).

)3) �ضح �لت�سهيل 402/2.
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حمل اإجماع النَّحويني.

4-  فـي بــاب �ملعاين و�لدالالت، ويف قولـه تعاىل: {

                 } ]لأنفال: من الآية 25[: �عرت�ش �بن مالك على قوم من �لنَّحويني جعلو� »ال« 

د�ً بالنُّون، قال �بن مالك معرت�سًا: »وهذ� لي�ش  لنهي؛ الأنَّ �لفعل قد جاء بعدها موؤكَّ

�إىل  بالنَّاهية، وعمد  لها  ت�سبيهًا  بالنَّون  بعدها  �لفعل  َد  �أُكِّ �لنَّافية،  بل هي  ب�سحيح«؛ 

 ]من �لطويل[: 
(((

اعر قيا�ش �الأوىل على ما �ُسمع فقال: »ومثله قول �ل�سَّ

تَْلَحيَنََّها ِب��َه��ا  نْ��يَ��ا  ال��دُّ اجَل����اَرُة  ُلَف���َا  ُمَ��وَّ اأَنَ���اَخ  اإِْن  ِفيَها  ْيُف  ال�ضَّ َواَل 

   �إال �أنَّ توكيد {   } �أح�سن التِّ�ساله بـ»ال«، فهو بذلك �أ�سبه بالنَّهي كقوله تعاىل: 

اعر: »َتْلَحَينََّها«  } ]لأعراف: من الآية 27[، بخالف قول �ل�سَّ    }

غت توكيَده »ال« و�إن  فاإنَّه غري متَّ�سل بـ»ال« فَبُعَد �سبهه بالنَّهي. ومع ذلك فقد �َسوَّ

.
(2(

اله بـ»ال« �أََحقُّ و�أوىل« كانت منف�سلة؛ فتوكيد {     } التِّ�سَ

5-  فـي بـاب ماهيَّة �ملفرد�ت: و�فق �بن مالك �سيبويه يف �أنَّ »مَلَّا« �إذ� وليها فعٌل خال�ش 

يء لوجوب غريه،  �مل�سي -�أي: ما�ش لفظًا ومعنى- فهي حرٌف يدل على وجوب �ل�سَّ

 ،]59 �الآيـة  مــن  ]�لكهــف:   { ومثَّل بقوله تعـاىل: {       

و�عرت�ش بذلك على �أبي علي �لفار�سي �لذي جعلها َظرفًا مبعنى �حلني.

�أُهلكو�  �أنَّهم  �ملر�د  »الأنَّ  �الآية؛  َدالَلِة  على  معتمد�ً  �سيبويه  ر�أي  مالك  �بن  ح  َرجَّ  وقد 

�إنذ�رهم،  على  متقدم  ظلمهم  الأنَّ  ُظْلِمهم؛  حني  �أُهلكو�  �أنَّهم  ال  ُظْلِمهم،  ب�سبب 

م�سيفًا:  فقال  �ملعنى  يف  دِّ  �ل�سِ بقيا�ش  ��ستدل  �إهالكهم«،كما  على  متقدم  و�إنذ�رهم 

»ولأنها تقابل »لو«؛ لأنَّ »لو« يف الغالب تدلُّ على امتناع لمتناع، و»ملَّا« تدل على 

))) قائله: �لنمر بن تولب �لعكلي، يف ديو�نه 05). وروايته ]فال �جلارة �لدنيا لها..[. وينظر: جمهرة �أ�سعار �لعرب 66)، 

واملقا�سد النحوية 4/3)3، و�ضح �سو�هد �ملغني 628/2.

)2) �ضح �لكافية �ل�سافية 404/3).
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وجوب لوجوب، ويحقق تقابلهما �أنَّك تقول: »َلْو َقاَم َزْيٌد لَقَاَم َعْمٌرو، لكنَّه مَلَّا مَلْ َيُقْم 

. فكما �أنَّ »لو« حرٌف فكذلك ما يقابلها يف �ملعنى وهي »مَلَّا«.
(((

َزْيٌد مَلْ َيُقْم َعْمٌرو««

�إعر�بهم  يف  �لب�ضيني  ر�أي  على  مالك  �بن  �عرت�ش  �الإعر�بيَّة:  �لتَّوجيهات  باب  6-  يف 

�سمري �لنَّ�سب �ملنف�سل �لو�قع بعد �سمري �لنَّ�سب �ملتَّ�سل بداًل يف نحو: »َر�أَْيُتَك �إِيَّاَك«؛ 

حُّ  �سَ
ا ابن مالك فقد وافق الكوفيني الذين جعلوه توكيداً، فقال: »وقولهم عندي اأَ اأمَّ

»الأنَّ  فقال:  و�ملتناظرين؛  �ملتنا�سبني  بني  بالقيا�ش  �ختياره  وَعلَّل  �لب�ضيني«،  قول  من 

ن�سبة �ملن�سوب �ملنف�سل من �ملن�سوب �ملتَّ�سل يف نحو: »َر�أَْيُتَك �إِيَّاَك« َكِن�سبة �ملرفوع 

�أَْنَت، و�ملرفوع توكيد باإجماع، فليكن  �ملنف�سل من �ملرفوع �ملتَّ�سل يف نحو: َفَعْلَت 

.
(2(

�ملن�سوب توكيد�ً، ليجري �ملتنا�سبان جمرى و�حد�ً«

وهناك مناذج غريها يف م�سنفاته �ملختلفة �عرت�ش فيها �بن مالك على جمهور �لنَّحويني 

.
(3(

واأعالمهم بالقيا�س

املحور الثالث: اأبرز مالمح القيا�س يف نحو ابن مالك:

بالنظر �إىل م�سائل �لقيا�ش يف نحو �بن مالك تت�سح �أبرز معامل منهجه يف �لقيا�ش وتطبيقاته 

له يف مناق�ساته و�عرت��ساته �لنحويني، وميكن �إيجازها فيما يلي:

يقدم  نراه  واأحيانًا  القيا�س،  عملية  يف  ماع  وال�سَّ النَّقل  جانب  مالك  ابن  يغلب  اأوًل: 

))) �ضح �لكافية �ل�سافية 644/3).

)2) �ضح �لت�سهيل 305/3.

)3) ينظر على �سبيل �ملثال: �ضح �لت�سهيل )/26، 44)، 68)، 242، 0)3، 320، 349، )35، 355، 366، 372، 394، 397، 24/2، 

58، 96، 45)، 66)، 3)2، 279، 284، 292، 6)3، 402، 420، 5/3، )3، 75، 84، 89)، 200، 305، )32، 392، 393، و�ضح 

�حلافظ  عمدة  و�ضح   ،(644  ،(55(  ،(404  ،(389  ،(226  ،(082  ،(000  ،960  ،82(  ،777  ،4(2  ،397 �ل�سافية  �لكافية 

)/206، 402، و�ضح �سو�هد �لتو�سيح 27، )3.



402

جانب �لنَّظر و�الأحكام �لعقليَّة، ومن هنا تربز �أهمية در��سة �لقيا�ش �لنَّحوي وفق منهجني 

منف�سلني: 

�نتحاء كالم  �لقيا�ش �ال�ستعمايل �لذي ير�د منه  �أو هو  �لنُّ�سو�ش،  �ملنهج �الأول:  قيا�ش 

�لعرب و�لنَّ�سج على منو�ل ما �ُسمع منه، فهو: »حمل غري �ملنقول على 

، ويقوم على قاعدة »�أنَّ ما قي�ش على كالم 
(((

املنقول اإذا كان يف معناه«

، وفيه هذ� �ملنهج يغلب جانب �لنَّ�ش.
(2(

العرب فهو من كالم العرب«

�ملنهج �لثاين:  �لقيا�ش �لنَّحوي، �أو قيا�ش �الأحكام، ويقوم على �الجتهاد يف ربط �لظو�هر 

�لنَّحوية �لتي تثبت باال�ستقر�ء، فهو: »حمل فرع على �أ�سل بعلة، و�إجر�ء 

�لربط  �ملنهج تربز مقدرته على  . ويف هذ� 
(3(

الفرع« الأ�سل على  حكم 

ماعيَّة. �لعقلي بعيد�ً عن �لنُّ�سو�ش �ل�سَّ

قال �أحد �لباحثني: »و�لنَّظر �إىل �لقيا�ش بهذين �ملفهومني �ضورة ال منا�ش منها، ويجب 

، وذكر 
(4(

�لتَّنبه �إليها يف تاريخ هذ� �لعلم، و�خللط بينهما قد يوؤدي �إىل خلل يف فهم �لقيا�ش«

�أنَّ تاأثر علماء �أ�سول �لنَّحو باأ�سول �لفقه �أ�سهم يف هذ� �خللط لديهم يف تعريف �لقيا�ش، مع 

�أنَّ هناك فرقًا منهجيًا بني �لعلمني.

ومثل هذ� �لتف�سيل قد ي�سهم يف حل ما ظاهره �ال�سطر�ب؛ حني نرى �بن مالك ين�شُّ 

، وي�سف بع�ش قيا�سات 
(5(

ا يكون على ما �ُسمع ال على ما مل ُي�سمع« على �أنَّ »�لقيا�ش �إمنَّ

، ويقول: »�الأجود عدم �حلكم 
(6(

ماع بذلك مفقود« ة »�أن �ل�سَّ عف بحجَّ �لنَّحويني بال�سَّ

))) الإغراب يف جدل الإعراب 45، وينظر: �القرت�ح 203.

)2) ينظر: �خل�سائ�ش )/357.

)3) ملع الأدلة 93.

)4) �سو�بط �لفكر �لنحوي )/429.

)5) �ضح �لت�سهيل 8/3)4.

)6) �ضح �لت�سهيل )/5)2.
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، ويف مقابل ذلك يجيز بع�ش �الأحكام قيا�سًا و�إن مل يجر بها �سماع 
(((

بجو�ز ما مل ي�ستعمل«

خرب  تقدمي  وعن   ،
(2(

م�سموع« غري  كان  لو  بالقيا�س  طلبيَّة  جملة  ثبوته  ميتنع  »ل  كقوله: 

، فاإنَّ 
(3(

�الأفعال �لنَّا�سخة -�إن كان جملًة- قال معرت�سًا: »و�لقيا�ش جو�زه و�إن مل ي�سمع«

قيا�ش �لنُّ�سو�ش ُي�سرتط له نَّ�ش م�سموع يلحق به، �أما قيا�ش �الأحكام فال يلزم فيه.

ثانيًا: للقيا�س عند ابن مالك م�ستويان متقابالن اطرد راأيه فيهما؛ 

فهذ� يجب  �لقيا�ش،  ��ستعماله وو�فق وجهًا يف  ما كرث  �لقيا�ش على  �الأول:  �مل�ستوى 

ابقني موؤكد�ً �أنَّ ما  قبوله و�حلمل عليه، وقد �عرت�ش �بن مالك يف بع�ش �مل�سائل على �ل�سَّ

�لف�سل  �لقيا�ش، ومنه على �سبيل �ملثال:  منعوه ثابت بكرثة يف �ال�ستعمال وله وجهه يف 

ب منه؛ فقد منعه مطلقًا �جلرمي و�بن خروف، ون�سبه �ل�سيمري  بني فعل �لتَّعجب و�ملتعجَّ

ب منه مبا يتعلق  فه غريهم؛ قال �بن مالك: »فلو ُف�سل بينهما وبني �ملتعجَّ �إىل �سيبويه، و�سعَّ

بهما من ظرف وجار وجمرور مل ميتنع ومل ي�سُعف؛ لثبوت ذلك نرث�ً ونظمًا وقيا�سًا«. وذكر 

ة هذ� �لف�سل  ا �سحَّ د�ً ر�أيه بقيا�ش �الأوىل: »و�أمَّ �أدلَّته �ل�سماعيَّة من �لنَّظم و�لنَّرث، ثم قال موؤكِّ

رف و�جلار و�ملجرور مغتفٌر �لف�سل بهما بني �مل�ساف و�مل�ساف �إليه،  قيا�سًا فمن قبل �أنَّ �لظَّ

ب منه - ولي�سا  ب و�ملتعجَّ مع �أنهما �ل�سيء �لو�حد، فاعتبار �لف�سل بهما بني فعلي �لتَّعجُّ

كال�سيء �لو�حد- �أحق و�أوىل، و�أي�سًاً فاإنَّ »بئ�ش« �أ�سعف من فعل �لتَّعجب، وقد ُف�سل 

بينه وبني معموله باجلار و�ملجرور يف قولة تعاىل: {              } ]�لكهف: من �الآية 

 .
(4(

ب ومعموله �أوىل باجلو�ز« 50[، فاأن يقع مثل ذلك بني فعل �لتعجُّ

وقد �طرد يف منهجه تاأكيد �أنَّ �حلمل على �لكثري يف �ال�ستعمال �أوىل من �حلمل على 

))) �ضح �لت�سهيل 28/2.

)2) �ضح �لت�سهيل )/0)3.

)3) �ضح �لت�سهيل )/355.

)4) �ضح �لت�سهيل 40/3.
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، و�سابط �بن مالك يف »كرثة �ال�ستعمال« �أن ُي�سمع �ملقي�ش عليه يف �لنَّظم و�لنَّرث 
(((

القليل

 .
(2(

معًا؛ لـ»عدم �أمن �ال�ست�سهاد مبا يرد يف �ل�ضورة«

�مل�ستوى �لثاين: ما خالف �لقيا�ش ومل ت�ستعمله �لعرب؛ فهذ� يجب �جتنابه وميتنع �حلمل 

عليه. ففي باب »��سم �لفاعل« قرر »�أنَّ �ملقرون باالألف و�لالم يجوز �أن ُي�ساف �إذ� كان 

ه  ه �إىل �ملفعول به مطلقًا، و�إن مل يكن مثّنًى وال جمموعًا على حدِّ مثّنًى �أو جمموعًا على حدِّ

�سمري  �إىل  �أو  بهما،  ف  �ملعرَّ �إىل  م�ساف  �إىل  �أو  و�لالم،  باالألف  ف  معرَّ �إىل  �إال  ُي�سف  مل 

�ء  �ملعرف بهما«، و��ستدل على جميع هذه �الأوجه من �سعر �لعرب، ثم قال: »و�أجرى �لفرَّ

مذهبه:  على  فيقال  �إليه،  �الإ�سافة  و�لالم يف  �الألف  �ملعارف جمرى ذي  من  �لعلم وغريه 

َ�ك«،  َن�ضَ �للَّذين  َذيَنك«، و»�ملُِعنَي  َعْبِدِه«، »و�ملُْكِرُم  اِرُب  َزْيٍد«، و»�ل�سَّ اِرُب  �ل�سَّ »هَذ� 

«؛ وهو –مع ما قرر يف �لقاعدة-  وال م�ستند له يف هذ� من َنرٍث وال َنْظٍم، وله من �لنَّظر َحظٌّ

�مل�ستعمل  �أنَّ  فني، ثم قال م�ستدركًا: »�إال  �متناع �جتماع معرِّ �ملبني على  خمالف لالأ�سل 

.
(3(

مقبول و�إن خالف �لقيا�ش، وما خالف �لقيا�ش ومل ي�ستعمل تعني �جتنابه«

ثالثًا: ومما �طرد يف منهجيَّة �لقيا�ش عند �بن مالك �أنَّ ما كرث ��ستعماله يف ل�سان �لعرب 

وخولف فيه مقت�سى �لقيا�ش ُيقبل يف بابه لكنه ال ُيقام �أ�ساًل يحمل عليه غريه، ويف ذلك 

.
(4(

يقول �بن مالك: »�مل�سموع �ملخالف للقيا�ش ال يقا�ش عليه«

ومن �سو�هد ذلك عند �بن مالك ما نر�ه يف �عرت��سه على �الأخف�ش �لذي �أحلق »�أظن« 

و�أخو�تها مبا �ُسمع عن �لعرب تعديته بالهمزة �إىل ثالثة، وهما »�أعلم« و»�أرى« �ملتعديان 

من دون همزة �إىل �ثنني، فقد بنيَّ �بن مالك �أنَّ »�أعلم« و»�أرى« �ملر�د �لقيا�ش عليهما قد 

))) ينظر: �ضح �لت�سهيل 50/3)، 67)، 48/3.

)2) �ضح �لت�سهيل 275/3.

)3) �ضح �لت�سهيل 85/3.

)4) �ضح �لت�سهيل 00/2).
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ى مبا يتعدى  ُخولف فيهما مقت�سى �لقيا�ش؛ فاإنَّ »حقَّ همزة �لتَّعدية �أن ُتلحق بها ما ال يتعدَّ

�إىل و�حد بنف�سه، وما يتعدى �إىل و�حد مبا يتعدى �إىل �ثنني بنف�سه، ولي�ش يف كالم ما يتعدى 

ى بالهمزة متعدٍّ �إىل �ثنني لعدم  �إىل ثالثة فُيلحق بها متعدٍّ �إىل �ثنني، فمقت�سى هذ� �أالَّ ُيعدَّ

�أ�سل ملحق به، لكن �ُسمع تعدي »�أعلم« و»�أرى« �إىل ثالثة على خالف �لقيا�ش فُقبل، 

ومل ُيلحق بـ»َعِلم« و»َر�أَى« �سيء من �أخو�تهما؛ الأنَّ �مل�سموع �ملخالف للقيا�ش ال ُيقا�ش 

 .
(((

عليه«

ر�بعًا: ��سطرب منهج �بن مالك يف �لقيا�ش على �لقليل و�ل�ساذ؛ ففي كثري من �مل�سائل 

مينع �لقيا�ش بعلة قلة �مل�سموع �أو �سذوذه، ومن ذلك قوله يف باب حروف �جلر: »�الأ�سل 

، فاإن ورد حذفه وَكرُثَ ُقبل وِقي�ش عليه، و�إن مل يكرث ُقبل ومل ُيق�ش  �أالَّ ُيحذف حرف �جلرِّ

�َر و�ملَ�ْسِجَد ونحو ذلك، فُيقا�ش على هذ�: َدَخْلُت  عليه، فمن �لذي كرث قولهم: َدَخْلُت �لدَّ

ه َمَكَة، وَذَهَب  �لَبَلَد و�لَبْيَت وغري ذلك من �الأمكنة. ومن �ملقت�ض فيه على �ل�سماع توجَّ

ْهَر و�لَبْطَن، فال ُيقا�ش على هذه �الأ�سماء  َب فالٌن �لظَّ ِ ْهَل و�جَلَبَل، و�ضُ ام، وُمِطرَنا �ل�سَّ �ل�سَّ

َد مو��سع ن�سب  ؛ ومثله قوله -بعد �أن َحدَّ . فمنع �لقيا�ش على ما َقلَّ
(2(

وما �أ�سبهها غريها«

ا بقاء �لنَّ�سب بعد َحْذِف »�أن« يف غري ذلك ف�سعيٌف  �لفعل بـ»�أن« �ملحذوفة قيا�سًا-: »و�أمَّ

.
(3(

قليٌل، وال ُيقبل منه �إال ما نقله َعْدٌل، وال ُيقا�ش عليه«

ه على منع �لقيا�ش على ما �َسذَّ وَنُدر فظهر يف كثري من �مل�سائل، من ذلك قوله يف  ا ن�سُّ �أمَّ

�عرت��سه على �لك�سائي: »�أجاز �لك�سائي يف نحو: ِر�سًى وُعال من ذو�ت �لو�و �ملك�سورة 

َيان، و�سذوذ  ى وِر�سَ �لفاء و�مل�سمومة �أن ُتثنَّى بالياء قيا�سًا على ما َنُدر، كقول �لعرب: ِر�سَ

فيها  �عرت�ش  �أخرى  م�ساألة  يف  قوله  ومثله   .
(4(

عليه« لقيا�ش  �إليه  �إ�سارة  عن  �سارف  هذ� 

))) �ضح �لت�سهيل 00/2).

)2) �ضح �لت�سهيل 49/2).

)3) �ضح �لكافية �ل�سافية 559/3.

)4) �ضح �لت�سهيل )/92.
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ب به بـ»�أَْفَعل« �لتَّف�سيل �أَْقَدَم على ت�سغريه بع�ُش  َبِه »�أَْفَعل« �ملتعجَّ على �بن كي�سان: »ول�سَ

 ]من �لب�سيط[: 
(((

العرب فقال

لَنَا ��َدنَّ  ���ضَ ِغ���ْزاَلن���اً  اأَُم��ْي��ِل��َح  َم��ا  ُمِريَ��ا  وال�ضَّ ��اِل  ال�����ضَّ َه��وؤُلَ��يَّ��اِئ��ُك��نَّ  ِم��ْن 

.
(2(

ذوذ فال ُيقا�ش عليه« وهو يف غاية من �ل�سُّ

ناعة  وهذ� �ملوقف مما �سذ عند �بن مالك هو موقف �لنحويني، وهو �ملو�فق الأ�سول �ل�سِّ

ا �َسذَّ �ل�سيُء عن بابه، فينبغي �أن تعلم �أنَّ �لقيا�ش �إذ�  �لنَّحويَّة؛ قال �بن �ل�ضَّ�ج: »و�علم �أنَّه رمبَّ

رد يف نظائره، وهذ� ُي�ستعمل  رد يف جميع �لباب مل ُيعَن باحلرف �لذي ي�سذُّ منه، فال يطَّ �طَّ

اذِّ على �لقيا�ش �ملطرد لبطل �أكرث �ل�سناعات و�لعلوم،  �ش بال�سَّ يف كثري من �لعلوم، ولو �عرُتِ

، فاإن كان �ُسِمَع  ت حرفًا خمالفًا ال �َسكَّ يف خالفه لهذه �الأ�سول فاعلم �أنَّه �ساذٌّ فمتى وجدَّ

�أو  �لوجوه  من  نحو�ً  ونحا  مذهبًا  به  حاول  قد  يكون  �أن  من  بد  فال  عربيَُّته  ُتر�سى  ممَّن 

.
(3(

ا�ستهواه اأمر غلطه«

لكن هذ� �ملوقف من �بن مالك مل يطرد؛ بل ر�أيناه يقي�ش على ما �ضح هو ب�سذوذه، 

ومن ذلك ما نراه يف م�ساألة اإعمال »ل« عمل »لي�س«؛ فقد قال بعد اإيراده عدداً كبرياً من 

�سو�هد �ل�سماع: »فهذ� و�أمثاله م�سهور؛ �أعني �إعمال »ال« يف نكرة عمَل »لي�ش«، و�َسذَّ 

 d ]من �لطويل[:
(4(

�إعمالها يف معرفة يف قول �لنَّابغة �جلعدي

تَِبْعتَُها  ��ا  َف��َل��مَّ ِودٍّ  ِذي  ِف��ْع��َل  ُف��وؤَاِديَ��ابَ���َدْت  يف  َحاَجِتي  وَخ��لَّ��ْت  تَ��َولَّ��ْت 

بَاِغياً نَ��ا  اأَ اَل  الَقْلِب  ��َواَد  ���ضَ ُم��َ�َاِخ��ي��اَوَح��لَّ��ْت  ُح��بِّ��َه��ا  يف  َواَل  ��َواَه��ا  ���ضِ

))) ُن�سب هذ� �ل�ساهد �إىل �لعرجي، و�إىل كامل �لثقفي، و�إىل غريهما. ينظر: �الإن�ساف )/27)، واملقا�سد النحوية )/242، 

و�ضح �سو�هد �ملغني 2/)96، و�خلز�نة )/07).

)2) �ضح �لت�سهيل 40/3.

)3) الأ�سول )/56.

)4) ينظر: �ضح �سو�هد �ملغني 3/2)6، و�خلز�نة 6/3)3، والدرر 4/2)).
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 ]من �لطويل[:
(((

وقد َحَذ� �ملتنبِّي َحذو �لنَّابغة فقال

االأَذى ِمَن  َخا�ضاً  يُْرَزْق  مل  اجُلوُد  بَاِقياًاإَِذا  املَ��اُل  َوال  َمْك�ُضوباً  املَْجُد  َف��َا 

.
(2(

و�لقيا�ش على هذ� �سائع عندي«

وُيذكر �أنَّ ر�أي �بن مالك قد �ختلف يف �ضح �لكافية؛ �إذ ن�سب �لقول باإعمال »ال« يف 

ابق، قال �بن مالك: »وميكن عندي  �ملعرفة �إىل �بن �ل�سجري �لذي �أن�سد بيت �لنَّابغة �ل�سَّ

َباِغيًا،  �أََرى  ال  تقديره:  �حلال  على  »باغيًا«  نا�سب  م�سمر  فعل  مرفوع  »�أنا«  ُيجعل  �أن 

�ملقدر  و�لفعل  مبتد�أ،  »�أنا«  ُيجعل  �أن  ويجوز  و�نف�سل.  مري،  �ل�سَّ برز  �لفعل  ِمَر  �أُ�سْ ا  فلمَّ

بعده خرب�ً نا�سبًا »باغيًا« على �حلال، ويكون هذ� من باب �ال�ستغناء باملعمول عن �لعامل 

.
(3(

اللة عليه، ونظائره كثرية...« بالدَّ

اهد  ؛ لكنَّه قد يكون �ل�سَّ ولي�ش هذ� هو �ل�ساهد �لوحيد على قيا�ش �بن مالك على ما �َسذَّ

فاإنَّ  و�إال  عليه،  و�حلمل  �لقيا�ش  بجو�ز  �حلكم  مع  �ل�سذوذ  على  فيه  ين�ش  �لذي  �لوحيد 

قيا�ش �بن مالك على ما حكم �لنَّحويون قبله �أو بعده ب�سذوذه كثري، وهذ� ما جعل بع�سهم 

اذ من منهج �بن مالك؛ يقول �لدكتور علي �أبو �ملكارم: »ولعل �بن  يجعل �لقيا�ش على �ل�سَّ

�إىل  �لقر�ء�ت، و�إنَّ نظرة عجلى  اذ من  بال�سَّ ��ست�سهاد�ً  �لنَّحاة يف هذه �ملرحلة  �أكرث  مالك 

كتابه »�ضح �لت�سهيل« لتك�سف عن �عتماد كبري على �سو�ذ �لقر�ء�ت يف معظم ما ذكر من 

.
(4(

قواعد«

ويقول �أحد �لباحثني: »وقد �ختلف موقف �لنَّحاة من �لقيا�ش على �لقليل �أو �ل�ساذ، 

فبع�سهم مينع، وبع�سهم يجيز؛ لكن �أغلبهم يقول: »يحفظ وال يقا�ش عليه«، على �أن بع�ش 

))) ديوانه 283/3، برواية: ]فال �حلمد مك�سوبًا[، وينظر: �الأمايل �ل�سجرية )/)43، و�النتخاب 77، وخرجه بقوله: »و�إمنا 

دخلت هنا على �ملعرفة لتكررها ولوال هو مل تدخل �إال على �لنكرة«.

)2) �ضح �لت�سهيل )/377.

)3) �ضح �لكافية �ل�سافية )/)44.

)4) اأ�سول التفكري النحوي 26).
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.
(((

�ملتاأخرين كابن مالك تو�سع يف �جلو�ز«

ومـن �سـو�هد قيا�سـه على ما حكم عليه غريه بال�سذوذ �لذي ال يحفظ وال يقا�ش عليه 

�أنه �أجاز �لعطف على �ل�سمري �ملجرور من دون �إعادة حرف �جلر حماًل على قر�ءة حمزة: 

اَءُلوَن ِبِه َو�الأَْرَحاِم} ]الن�ساء: من الآية )[، وغريها من �ل�سو�هد �لتي  َ �لَِّذي َت�سَ {َو�تَُّقو� �للَّ

�ساقها؛ ثم قال: »و�لعمل مبقت�سى هذه �ل�سو�هد يف �لنظم و�لنرث قيا�سًا هو مذهب يون�ش 

�سبقه  ، وقد 
(2(

�ل�سلوبني و�ختياري« �أبي علي  �ل�سيخ  و�الأخف�ش و�لكوفيني، وهو �ختيار 

.
(3(

�الأنباري �إىل ذلك حني ذهب �إىل �إنَّ ما �سمع من هذ� �ساذ يحفظ وال يقا�ش عليه

املبحث الثالث: اال�صت�صحاب:

 .
(4(

��ست�سحبه فقد  �سيئًا  الزم  ما  وكل  و�ملالزمة،  حبة  �ل�سُّ �إىل  عاء  �لدُّ �ال�ست�سحاب: 

فه �الأنباري- »�إبقاء حال �للفظ على ما ي�ستحقه يف  وهو يف ��سطالح �لنَّحويني -كما عرَّ

ا كان  �الأ�سل عند عدم دليل �لنَّقل عن �الأ�سل«، وَمثَّل له بقوله: »كقولك يف فعل �الأمر: �إمنَّ

ل على  مبنّيًا؛ الأنَّ �الأ�سل يف �الأفعال �لبناء، و�إنَّ ما ُيعرب منها ل�سبه �ال�سم -وال دليل يدُّ

.
(5(

به- فكان باقيًا على �الأ�سل يف �لبناء« وجود �ل�سَّ

�إقر�ر �الألفاظ  �أدلَّة �لنَّحو، وقد عقد له �بن جني بابًا عنو�نه: »باب يف  وهو دليل من 

، ومل يجعله من �أدلة �لنَّحو �لتي 
(6(

على �أو�ساعها �الأَُول ما مل يدع د�ع �إىل �لرتك و�لتحول«

ا �الأنباري فقد قال معتّد�ً به: »�علم �أنَّ ��ست�سحاب �حلال من �الأدلة �ملعتربة«،  ذكرها. �أمَّ

))) القيا�س يف اللغة العربية 2).

)2) �ضح عمدة �حلافظ 665/2.

)3) ينظر: �الإن�ساف 474/2.

)4) ينظر: الل�سان )/520، وفي�ش ن�ض �الإن�ض�ح 057/2).

)5) الإغراب 46.

)6) �خل�سائ�ش 457/2.



409

لكنَّه عاد يف �آخر �لف�سل ليقول: »و��ست�سحاب �حلال من �أ�سعف �الأدلَّة؛ ولهذ� ال يجوز 

. ومع ذلك فقد �عتمد عليه يف �الإن�ساف كثري�ً لتاأييد 
(((

التَّم�سك به ما وجد هناك دليل«

باالأ�سل  �لنَّحاة  فيها  ��ستدل  �لتي  »و�مل�سائل  �ل�سيوطي:  يقول  ولهذ�   ،
(2(

�لب�ضيني ر�أي 

كون �إال ملوجب حتريك، و�الأ�سل يف  كثرية جد�ً ال حت�سى؛ كقولهم: �الأ�سل يف �لبناء �ل�سُّ

يادة حتى يقوم دليل عليها من �ال�ستقاق ونحوه، و�الأ�سل يف �الأ�سماء  �لزِّ �حلروف عدم 

.
(3(

ف و�لتَّنكري و�لتَّذكري وقبول �الإ�سافة و�الإ�سناد« �ل�ضَّ

املحور االأول: مظاهر اعتداده باال�صت�صحاب:

�بن مالك يف �عرت��ساته، وهو دليل قوي  �لتي �عتدَّ بها  ��ست�سحاب �حلال من �الأدلَّة 

ماع و�لقيا�ش، ولي�ش يف و�سف �الأنباري له بال�سعف حجة  ياأتي يف �ملرتبة �لثالثة بعد �ل�سَّ

�أ�سعف  من  يكون  �إمنا  »الأنَّه  مبوجبه؛  و�العرت��ش  �إليه،  و�الحتكام  به،  �العتد�د  منع  يف 

الأدلَّة اإذا وجد دليل العدول عن الأ�سل، فال يقوم يف مقابل دليل العدول والتَّحول؛ لكنَّه 

. ومن مظاهر اعتداد ابن مالك به:
(4(

يف حد ذ�ته دليل معترب«

ابقني باأنَّه يعتمد على �ال�ست�سحاب م�ضِّحًا به،  �أواًل:  متيَّز منهج �بن مالك عن جمهور �ل�سَّ

ا �بن مالك فقد �أخذ به دلياًل من  وُعدَّ هذ� من منهجه، حتى قال بع�ش �لباحثني: »�أمَّ

 .
(5(

�أدلَّة �لنَّحو، وقد �أكرث من �ال�ستدالل با�ست�سحاب �حلال مع �لتَّ�ضيح بذلك �ال�سم«

))) ملع الأدلة )4).

)2) ينظر: �أ�سول �لنحو �لعربي لنحلة 44). ويف ظاهر قول �الأنباري تناق�ش؛ من جهة تاأكيده �أنَّ �ال�ست�سحاب من �الأدلة 

�ملعتربة، مع كرثة �عتماده عليه يف ��ستدالالته و�عرت��ساته، وكونه ي�سفه باأنَّه من �أ�سعف �الأدلة. وقد �حتج بذلك بع�ش 

�لباحثني فاأنكر �أن يكون �ال�ست�سحاب دلياًل م�ستقاًل، �إمنا هو دليل تابع للقيا�ش. وقد �أجاب عن ذلك، وحل �إ�سكال 

التناق�س الدكتور: حممد �سامل �سالح يف كتابه »اأ�سول النَّحو: درا�سة يف فكر ابن الأنباري« 450. 

)3) �القرت�ح 376.

)4) اأ�سول النَّحو درا�سة يف فكر ابن الأنباري 450.

)5) �أ�سول �لنحو عند �ل�سيوطي بني �لنظريَّة و�لتَّطبيق 7)4.
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كانت  ا  »و�إمنَّ قوله:  به  �لتَّ�ضيح  مع  عليه  مالك  �بن  فيها  �عتمد  �لتي  �مل�سائل  ومن 

« قبل �قرت�نها بـ»ما« م�ستعملة  »رمُبَّا« �سارفة معنى �مل�سارع �إىل �مل�سي؛ الأنَّ »ُربَّ

، فا�ست�سحب لها بعد �القرت�ن ما كان لها، بل هي بذلك �أحق الأنَّ »ما« 
(((

يف �مل�سي

للتوكيد، فيتاأكد بها معنى ما َتتَّ�سل به، ما مل تقلبه من معنى �إىل معنى...و»ما« �ملتَّ�سلة 

 .
(2(

« غري قالبة معناها بل موؤكدة له، فا�ست�سحب ما كان لها من �مل�سي« بـ»ربَّ

  ويف باب �ال�ستغاثة قال: »�إن كان �مل�ستغاث قبل �ال�ستغاثة معربًا ��سُت�سِحب �إعر�ُبه، 

كقولك يف »َيا ُغالَم َزْيٍد«: »َيا َلُغالَم َزْيٍد«. و�إن كان مبنّيًا بناء حادثًا يف �لنِّد�ء �أُعيد 

�لنِّد�ء  �لنِّد�ء... و�إن كان مبِنّيًا قبل  ه يف غري  ته �لالم مبا كانت جترُّ �إىل �الإعر�ب، وَجرَّ

.
(3(

ه تقدير�ً« ��سُت�سِحب بناوؤه، وُحكم بجرِّ

ثانيًا:  �ساغ �بن مالك يف مناق�ساته �لنَّحوية بع�ش �لقو�عد �لتي متثل حقيقة �ال�ست�سحاب 

ومفهومه، مما يوؤكد ح�سور هذ� �لدليل يف ذهنه وفكره �لنَّحوي، ومن ذلك �أنَّه منع 

�إال وقبلها  ا« عاطفة، معرت�سًا على �جلمهور؛ الأنها ال يليها معطوف  �أن تكون »�إمَّ

»و�و«، فالعاطف بـ»�لو�و« ال بها، قال: »الأنَّ عطفيَّة »�لو�و« �إذ� خلت من »�إما« 

ثبوت ما  ��ست�سحاب  �إذ� خلت من »�لو�و« منتفية، و�الأ�سل  ا«  »�إمَّ ثابتة، وعطفية 

.
(4(

ثبت ونفي ما نفي«

�عتد�د  فال  �لو�سفيَّة؛  �أ�سالَة  �لفعل  ووزِن  للو�سفيَّة  ف  �ل�ضَّ من  مُينع  فيما    و��سرتط 

))) الحظ �أنَّ �بن مالك ق�ض معنى »رب« على �لتقليل؛ مع �أنَّه �عرت�ش يف باب حروف �جلر عند حديثه عن »رب« �ضح 

�أنها قد ترد للحال ولال�ستقبال. ويف هذ� �ملو�سع  الت�سهيل: 79/3) على �ملربد �لذي ق�ض معناها على �مل�سي، و�أكد 

��سطر�ب �آخر؛ �إذ قال بعد ن�سه �ل�سابق: »و�إذ� دخلت »قد« على �مل�سارع فهي كـ»رمبا« يف �لتقليل و�ل�ضف �إىل معنى 

« �لتكثري«. �مل�سي«، مع �أنَّه قال يف باب حروف �جلر 76/3): »و�ل�سحيح �أنَّ معنى »ُربَّ

)2) �ضح �لت�سهيل )/28.

)3) �ضح �لت�سهيل 0/3)4.

)4) �ضح �لت�سهيل 344/3.
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بعرو�ش �ال�سميَّة، ثم قال: »على �أنَّ بع�ش �لعرب يعتدُّ باال�سميَّة �لعار�سة يف »�أَْبَطح« 

ف؛ الأنها �سفات ��ْسُتْغِني بها عن ذكر  في�ضفه، و�للغة �مل�سهورة فيه ويف �أمثاله منع �ل�ضَّ

ِحب �ضف »�أَْرَنب« و»�أَْكُلب« حني  َحب منع �ضفها كما ��ْسُت�سْ �ملو�سوفات، فُي�ست�سْ

فات«، ثمَّ قال مقوّيًا من �ساأن لغة بع�ش �لعرب يف �ضف »�أَْبَطح«:  �أجريا جمرى �ل�سِّ

ف؛  ا ُرِجع �إليه ب�سبب �سعيف، بخالف �ملنع من �ل�ضَّ ف لكونه �أ�ساًل ُرمبَّ »�إال �أنَّ �ل�ضَّ

.
(((

فاإنَّه خروج عن �الأ�سل فال ُي�سار �إليه �إال ب�سبب قوي«

 ،
(2(

  وقريبًا من هذ� �ملعنى يوؤكد �بن مالك �أنَّ �خلروج عن �الأ�سل »ال يقبل �إال بدليل«

ك باالأ�سل خرج عن عهدة �ملطالبة  وهو بذلك يو�فق �الأنباري يف قوله: »ومن مت�سَّ

ليل؛ لُعُدوِلِه عن �الأ�سل، و��ست�سحاب  ليل، ومن َعَدَل عن �الأ�سل �فتقر �إىل �إقامة �لدَّ بالدَّ

.
(3(

�الأ�سل �أحد �الأدلَّة �ملعتربة«

ما  على  بوجه  �الأ�سل  َعَدَل عن  ما  ُح  يرجِّ �أنَّه  باال�ست�سحاب  مالك  �بن  �عتد�د  ثالثًا:  من 

َعَدَل عنه باأكرث من ذلك؛ فاخلروج عن �الأ�سل لديه درجات ومر�تب، ويظهر ذلك 

يف نحو �عرت��سه على �سدر �الأفا�سل �لذي زعم �أن »�َسَحَر« -�ملمنوع من �ل�ضف 

�لتعريف، وقد رده �بن  لت�سمنه معنى حرف  �لفتح  للتعريف و�لعدول- مبني على 

عيناه  �دَّ ما  لكنَّ  ممكن،  عيناه  �دَّ وما  ممكن،  عاه  �دَّ ما  »�أنَّ  قوله:  منها  بوجوه  مالك 

ف باٍق على  �أوىل؛ الأنَّه خروج عن �الأ�سل بوجه دون وجه، الأنَّ �ملمنوع من �ل�ضَّ

، اأراد اأنَّ الأ�سل 
(4(

عاه؛ الأنَّه خروج عن �الأ�سل بكل وجه« �الإعر�ب، بخالف ما �دَّ

يف �الأ�سماء �ل�ضف، و�ملنع عدول؛ لكنه عدول مبنع من �لتنوين و�جلر فقط مع بقاء 

�الإعر�ب، كما �أنَّ �الأ�سل يف �الأ�سماء �الإعر�ب، و�لبناء عدول؛ لكنَّه عدول مبنع �أثر 

))) �ضح �لكافية �ل�سافية 453/3).

)2) �ضح �لت�سهيل )/338.

)3) �الإن�ساف )/300.

)4) �ضح �لكافية �ل�سافية 479/3).
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�الإعر�ب و�إلز�مه �سورة و�حدة، فهو عدول بكل وجه، و�لعدول عن �الأ�سل بوجه 

�أوىل من �لعدول عنه بكل وجه.

ا    وكما �أنَّ خمالفة �الأ�سل يف �حلكم �لو�حد درجات؛ فقد تكون �أوجهًا و�أنو�عًا، ورمبَّ

�أوجه عدة، كقوله  من  �الأ�سل مبخالفته  �خلروج عن  �أطنب يف ذكرها معرت�سًا على 

يف نوع ما يت�سل بـ»�إيا«، -معرت�سًا على �سيبويه ومن و�فقه- »وهي �سمائر جمرورة 

باالإ�سافة ال حروف. هذ� هو مذهب �خلليل و�الأخف�ش و�ملازين، وهو �ل�سحيح؛ الأنَّ 

�أنَّ  �لتَّعريف  »�أل«  همزة  يف  وذكر   .
(((

لالأ�سل...« خمالفة  �أوجه  �ستة  من  �سالمة  فيه 

�أ�سليَّة مقطوعة، و�سيبويه ير�ها همزة و�سل ز�ئدة معتد بها، ثم  باأنها  �خلليل يحكم 

�أنَّ �ل�سحيح عندي قول �خلليل ل�سالمته من وجوه كثرية خمالفة  قال مرجحًا: »على 

.
(2(

لالأ�سل، وموجبة لعدم �لنظائر...«

ر�بعًا:  قد ي�سكت �بن مالك عن تف�سيل بع�ش �الأحكام �جلزئية، معتمد�ً على �أنَّ �الإعر��ش 

عن ذكر بع�ش تف�سيالت �الأحكام يعني جريانها على �الأ�سل، ومن ذلك قوله يف 

:
(3(

منت �لكافية �ل�سافية يف م�ساألة �إعر�ب �ملعتل

ال�َمدِّ ُح�������ُروِف  يف  ي« َو »يَْزُكو املَْهِدي«َواالْع�������ِت���َاُل  ى يَْق�ضِ َك�»املُْرتَ�ضَ

َوَك��َذا يُ��ْن��َوى  ْف��ُع  ال�����رَّ ال��ثَّ��اِث  َراُر نحو »�َضاٍف« ِمْن »اأََذى«َف�ِفي  يُْن�َوى اْنِ

الَع�َضا« تَْخ�َضى  نحو»لَْن  ُب  نَ�ضْ َف��َضاَكَذاَك  َق�����ْد  َح�����اٍل  ُك�����لِّ  يف  تَ��ْق�����ِدي��ُرُه 

ك�»َمْن الْ��َزْم  الثََّاِث  َح��ْذَف  املِ��َن«وَجاِزَماً  تَوِف�رَي  يَ�����ْرُج  َويَ�ْر�َض  يَ�ْض�َع 

   ويف هذه �لقاعدة ُيبنيِّ �بن مالك من خالل �أمثلة �لبيت �الأول - »�ملرت�سى«، و»يق�سي«، 

))) �ضح �لت�سهيل )/45).

)2) �ضح �لت�سهيل )/254.

)3) �ضح �لكافية �ل�سافية )/2)2.
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�ملدِّ  و�أنَّ حروف  �مل�سارع،  يتناول �ال�سم و�لفعل  �أنَّ �حلكم  و»يزكو« و»�ملهدي«- 

هي حروف �العتالل و�ملعتل ما كان �آخره �ألف بعد فتحة، وياء بعد ك�ضة، و�و بعد 

�سمة. ويف �لبيت �لثاين ُيبنيِّ �أنَّ �لرفع فيها منوي، و�جلرَّ كذلك منوي يف �الأ�سماء فقط 

الخت�سا�سها به، و�كتفى بذكر »�ساف«، و»�أذى«؛ الأنَّه ال وجود ال�سم معتل بالو�و. 

ه بـ »يخ�سى«، و»�لع�سا«؛ �أي  ويف �لبيت �لثالث قال: و�لنَّ�سب كذلك مقدر، وخ�سَّ

باالأ�سماء و�الأفعال �ملعتلة باالألف، وختم باأنَّ �جلزم يكون بحذف حرف �ملد، وخ�سه 

باالأفعال الأنها خمت�سة به.

ع�َض  خم�سَة  ن  مَّ َتَت�سَ �أن  �مل�ساألة  �أوجه  جلميع  �ساملة  لتكون  �لقاعدة  تتطلبه     و�لذي 

؛ قال يف 
(2(

، �إال �أنَّ �بن مالك ذكر منها �ثني ع�ض حكمًا و�َسَكت عن ثالثة
(((

حكمًا

َ َما ُيْنوى يف �لياء و�لو�و، َفُعِلَم �أنَّ �لنَّ�سب فيهما  �ل�ضح: »و�ُسِكَت عن �لنَّ�سب ِحنَي ُبنيِّ

. لأنَّ الإعراب الظاهر اأ�سل، وتقدير 
(3(

ظاهر نحو: »�إنَّ �ملتَِّقَي َلْن َيْبِغَي، َوَلْن َيْجُفَو««

.
(4(

�الإعر�ب عدول عنه، وقد قال يف مو�سع �آخر قال: »�الأ�سُل َعَدُم �لتَّقدير«

�ساد�ساً : من مظاهر �العتد�د با�ست�سحاب �الأ�سل ما نر�ه عند �بن مالك من تاأويل للنُّ�سو�ش 

�لتي يف ظاهرها خمالفة لالأ�سل بغية ردها �إىل �الأ�سول، وقد �ضَّح بذلك يف بع�ش 

�أخو�ت  باإحدى  �جلز�أين  ن�سب  جو�ز  على  �لكوفيني  �سو�هد  عن  كقوله  �ملو��سع 

))) وهي �الأحكام �ملتعلقة بـ: »رفع ��سم معتل باالألف«، و»رفع ��سم معتل بالياء«، و»رفع فعل معتل باالألف«، و»رفع فعل 

معتل بالياء«، و»رفع فعل معتل بالو�و«، و»ن�سب ��سم معتل باالألف«، و»ن�سب ��سم معتل بالياء«، و»ون�سب فعل 

معتل �الألف«، و»ن�سب فعل معتل بالياء«، و»ون�سب فعل معتل بالو�و«، و»جر ��سم معتل باالألف«، و»جر ��سم معتل 

بالياء«، و»جزم فعل معتل باالألف«، و»جزم فعل معتل بالياء«، و»جزم فعل معتل بالو�و«. على �أنَّ �ال�سم �ملعتل بالو�و 

ال وجود له، و�جلر لالأ�سماء و�جلزم لالأفعال. وقد حر�ست على ذكرها مف�سلة لنتاأمل مقدرة �بن مالك يف توظيف 

�الأمثلة يف متونه �ملخت�ضة �سعيًا �إىل �الإحاطة يف �سياغة �لقو�عد �لنَّحوية.

)2) وهي �الأحكام �ملتعلقة بـ: »ن�سب ��سم معتل بالياء«، و»ن�سب فعل معتل بالياء«، و»ون�سب فعل معتل بالو�و«.

)3) �ضح �لكافية �ل�سافية )/4)2.

)4) �ضح �لت�سهيل 373/2. وقد ذكرها معرت�سًا على من �أوجب تقدير »قد« -�إذ� مل تكن ظاهرة - قبل �لفعل �ملا�سي �لو�قع 

حااًل؛ لكنها �ساحلة كذلك للتعبري عن ر�أيه يف تقدير �حلركات يف هذ� �ملو�سع.
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. وذكر يف مو�سع 
(((

�أوىل« �إىل �الأ�سول �ملجمع عليها  »ليت«: »وَردُّ جميع ذلك 

يء  �ش بامل�ساف �إليه، و�ل�سَّ ف �أو يخ�سَّ �آخر �الأ�سل يف �لقاعدة فقال: »�مل�ساف ُيعرَّ

�ش �إال بغريه. فال ُبدَّ من كون �مل�ساف غري �مل�ساف �إليه بوجه  ف وال يتَخ�سَّ ال يعرَّ

 ،
(2(

ف يف تقدير �ملغايرة« ما. فاإن توهم خالف ذلك يف م�ساف وم�ساف �إليه تلطِّ

�أي �أنَّ ما جاء ظاهره على خالف �الأ�سل فالبد من رده -بالتَّاأويل و�لتَّقدير- �إىل 

�الأ�سل �ملقرر يف �لقاعدة �ل�سابقة �ملجمع عليه.

وهي  رد؛  �ملطَّ للعدول  وكذلك  �الأ�سلية«،  »�لقو�عد  �أو  لالأ�سول  مالك  �بن  َد  َقعَّ �سابعًا:  

»�لقو�عد �لفرعية«، ونبَّه على ذلك يف منظوماته؛ يقول �لدكتور متام ح�سان: »من 

نظر يف �ألفيَّة �بن مالك عرث فيها على بع�ش �الأبيات �لتي ي�ستمل �سدرها على قاعدة 

.
(3(

�أ�سليَّة، وي�ستمل �لعجز على قاعدة فرعية م�ستثناة منها �أو م�ستدركة عليها«

 قوله يف باب البتداء:
(4(

 ومن �سو�هد ذلك يف �خلال�سة �الألفية

��َرا تُ��وؤَخَّ اأَْن  ْخ���بَ���اِر  االأَ يف  ���ُل  َراَواالأَ����ضْ َ ����رَ ال  اإِْذ  ال��تَّ��ْق��ِدميَ  ُزوا  َوَج������وَّ

وقال يف باب الفاعل:

َا يَتَّ�ضِ اأْن  ال��َف��اِع��ِل  يف  ���ُل  َاَواالأَ����ضْ يَْنَف�ضِ اأَْن  امل��ْف��ُع��وِل  يف  ��ُل  واالأَ���ضْ

���ِل َوَق����ْد يَ��ِج��ي امل��ْف��ُع��وُل َق��ْب��َل ال��ِف��ْع��ِلَوَق�����ْد يُ���َج���اُء ِب���ِخ���َاِف االأَ����ضْ

ويقول يف باب تعدي الفعل ولزومه:

َكَمْن  َمْعنًى  َف��اِع��ٍل  �َضْبُق  ��ُل  اليََمْنَواالأَ���ضْ نَ�ْضَج  َزاَرُك��م  َم��ْن  لِْب�ُضْن  اأَ ِم��ْن 

))) �ضح �لكافية �ل�سافية )/7)5.

)2) �ضح �لكافية �ل�سافية 923/2.

)3) الأ�سول 36).

)4) تنظر �الأبيات رقم: ]28)[، ]237، 238[، ]274، 275[ من �الألفية.
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�������ُل مِلُ���وِج���ٍب َع���َرا يُ��َرىَويَ����ْل����َزُم االأَ����ضْ َق��ْد  َحْتماً  ��ِل  االأَ���ضْ َذاَك  َوتَ���ْرُك 

و�إذ� ما �أ�سفنا �إىل ذلك كله ما ذكره �لدكتور متام ح�سان من �أنَّ ال�ست�سحاب �الأ�سل 

�لقاعدة«، وما  �إىل »�أ�سل  �الأ�سول« حتى و�سلو�  �إىل »جتريد  �لنَّحاة  �لكبري يف دفع  �أثره 

»قو�عد  �أ�سماه  ما  على  بناء  �الأ�سل«  �إىل  و»رد  �الأ�سل«،  عن  »عدول  من  بذلك  �رتبط 

، ثم نظرنا يف �جلهة �ملقابلة �إىل �أثر هذه �لقو�عد 
(((

التَّوجيه«، اأو »اأ�سول ال�ستدلل العامة«

�الأ�سل« يف  �أهمية »��ست�سحاب  �إليه؛ الأدركنا  �بن مالك وكرثة �حتكامه  يف �عرت��سات 

�عرت��سات �بن مالك.

املحور الثاين: �صواهد اعرتا�صاته با�صت�صحاب احلال واأ�صوله اال�صتداللية: 

)-  �عرت�ش �بن مالك على �ملازين يف زعمه باأنَّ نون �لنِّ�سوة و�ألف �الثنني وياء �ملخاطبة 

يف نحو: »�ْفَعْلَن«، و»�ْفَعال«، و»�ْفَعِلي« حروف تدل على �أحو�ل �لفاعل كالتَّاء 

َفَعَلْت«؛ قال  َفَعَل«، و»ِهْنٌد  »َزْيٌد  »َفَعَلْت«، و�لفاعل م�ستكن كا�ستكنانه يف  من 

�بن مالك: »وما زعمه غري �سحيح؛ و�إمنا هي �أ�سماء �أُ�ْسِند �لفعل �إليها ودلَّت على 

و»َفَعْلَت«  »َفَعْلُت«  من  و�لتاء  »َفَعْلَنا«،  من  و�الألف  �لنُّون  كداللة  ياتها،  م�سمَّ

.
(2(

يادة« و»َفَعْلِت«، والأنَّ �ملر�د مفهوم بها، و�الأ�سل عدم �لزِّ

))) ينظر: الأ�سول 05)-48). وقد �عرت�ش �لدكتور حممد نحلة يف »�أ�سول �لنحو �لعربي« 48) على �لدكتور متام ح�سان 

�لذي ذهب �إىل �أّن �ال�ست�سحاب هو من دفع �لنحاة �إىل جتريد �الأ�سول يف قو�عد توجيه عامة قيا�سية؛ فقال: »و�لذي 

نر�ه �أقرب �إىل �لقبول �أن �لقيا�ش ال �ال�ست�سحاب هو �لذي دفع �لنحاة �إىل جتريد �الأ�سول للقيا�ش عليها؛ فالقيا�ش كما 

ر�أينا �قرتن مبحاولة �لنحاة �الأو�ئل و�سع �لقو�عد �لتي تعني على معرفة �لقو�نني �لتي يدور عليها �ال�ستعمال �للغوي«، 

�لنظرية  �أهم عنا�ض  من  �إليه عن�ض  ُيرد  �أن  مب�ست�ساغ عندنا  »فلي�ش  باال�ست�سحاب، وقال:  �ال�ستدالل  ثم بني �سعف 

�لنحوية عند �لعرب هو »جتريد �الأ�سول«، و�الأوىل �أن يرد �إىل �لقيا�ش«. و�أجاب عن هذ� �العرت��ش �لدكتور حممد 

�سامل يف »اأ�سول النَّحو درا�سة يف فكر ابن الأنباري« 450.

)2) �ضح �لت�سهيل )/23).
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2-  �عرت��سه على جماعة من �لنَّحويني منهم �بن جني و�بن برهان و�جلرجاين �لقائلني 

باأنَّ »كان« و�أخو�تها تدلُّ على زمن وقوع �حلدث، وال تدلُّ على �حلدث، و�أَْبَطَل 

دعو�هم من ع�ضة �أوجه منها قوله: »�أنَّ ُمدعي ذلك معرتف باأنَّ �الأ�سل يف كل 

اللة على �ملعنيني؛ فحكمه على �لعو�مل �ملذكورة مبا زعم �إخر�ج لها عن  فعل �لدَّ

.
(((

الأ�سل، فال يقبل اإل بدليل«

�مليم  ك�ض  من  و»ُمْنُذ«  »ُمْذ«  رووه يف  ما  �تخذو�  �لذين  �لكوفيني  على  3-  �عرت��سه 

حجًة على تركيبها من »ِمْن« و»ذو« �لطائيَّة؛ قال �بن مالك: »وال حجة فيه الأنَّ 

.
(2(

كيب« �الأ�سل عدم �لرتَّ

  و�إذ� كان �بن مالك -فيما �سبق من م�سائل- قد �ضح بقو�عد �الأ�سول �لتي يلزم �لعمل 

مبقت�ساها لالفتقار �إىل دليل �لعدول �أو �سعفه؛ فاإنَّه قد �عرت�ش بقو�عد مل ي�ضِّح بها، 

و�إمنا ��ستح�ض تطبيقاتها يف �عرت��ساته ومن ذلك: 

4-  �عرت��سه على �بن كي�سان يف �إحلاقه »من« و»ما« �ال�ستفهاميتني باملعارف، و��ستدلَّ 

على ذلك باأن جو�بهما يكون معرفة، و�جلو�ب يكون مطابقًا لل�سوؤ�ل. وقد رد �بن 

عاه  مالك هذ� �ال�ستدالل باأنه غري الزم، و�أ�ساف: »و�أي�سًاً فالتَّعريف فرع؛ فمن �دَّ

الأ�سماء، كما ذكر ذلك  اأ�ساًل يف   لكونه 
(3(

�لتَّنكري« عاء  �دِّ ليل، بخالف  �لدَّ فعليه 

.
(4(

الأنباري بقوله: »اأول اأحوال الكلمة التنكري«

َحِديد�ً« و»هذه  َخاَتٌ  �لن�سب يف نحو: »َهَذ�  �إليه من  فيما ذهب  للمربد  5-  مو�فقته 

ُجبٌَّة َخّز�ً« على �لتمييز، و�عرت�ش على �سيبويه �لذي يرى �أنه من�سوب على �حلاليَّة، 

))) �ضح �لت�سهيل )/338.

)2) �ضح �لت�سهيل 228/2.

)3) �ضح �لت�سهيل )/9)).

)4) �الإن�ساف 735/2.
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�أنَّ فيه ما يف �ملجمع على كونه  تاأويل، مع  �إىل  وعلل ر�أيه بقوله: »الأنَّه ال يحوج 

متييز�ً، بخالف �حلكم باحلاليَّة؛ فاإنه يحوج �إىل تاأويل مب�ستق مع �ال�ستغناء عن ذلك، 

ويحوج على كرثة تنكري �ساحب �حلال، وكرثة وقوع �حلال غري منتقلة. وكل ذلك 

. وهو يف �عرت��سه هذ� ي�ستح�ض �لقاعدة �لتي 
(((

على خالف �الأ�سل فاجتنابه �أوىل«

، وقد 
(2(

عربَّ عنها �الأنباري بقوله: »ما ال يفتقر �إىل تقدير �أوىل مما يفتقر �إىل تقدير«

.
(3(

قال �بن مالك يف مو�سع �آخر: »�الأ�سُل َعَدُم �لتَّقدير«

ب  6-  ذكره �أنَّ »كم« �ال�ستفهامية مبنزلة �لعدد �ملركب؛ »الأنَّها فرع على �خلربيَّة، و�ملركَّ

فرع على �ملفرد«، فتمييزها حينئٍذ مفرٌد من�سوٌب، وقد �عرت�ش يف هذ� �ل�سدد على 

�لكوفيني �لذين يجيزون جميء مميزها جمعًا؛ وقال: »فاإن ورد ما يوهمه نحو: »َكْم 

َكْم  �ملميز حمذوف، و�لتقدير:  �أنَّ »�ُسُهود�ً« حال، و�أنَّ  َلَك؟« ُحمل على  �ُسُهود�ً 

َنْف�سًا �ُسُهود�ً َلَك؟«، ثم بنيَّ وجه �العرت��ش على قول �لكوفيني، فقال: »�إنَّه يلزم 

�إجر�ء »كم« يف متييزها - مع كونها فرعًا على �أ�سماء �لعدد- على وجه مل ُي�ستعمل 

عنها  عربَّ  �لتي  �لقاعدة  م�ستح�ضٌ  ذلك  يف  وهو   .
(4(

مردوداً« فكان  الأ�سل  يف 

�الأنباري يف �أكرث من مو�سع وباأكرث من �أ�سلوب، منها قوله: »�لفروع �أبد�ً تنحط 

ى بني �الأ�سل و�لفرع. وقد ورد يف م�سنَّفاته كثري  ، فال ُي�سوَّ
(5(

عن درجة الأ�سول«

.
(6(

من هذه �مل�سائل

))) �ضح �لت�سهيل 382/2.

)2) �الإن�ساف )/49).

)3) �ضح �لت�سهيل 373/2. 

)4) �ضح �لكافية �ل�سافية 4/))7).

)5) �الإن�ساف )/60، 229، 367.

)6) ينظر على �سبيل �ملثال: �ضح �لت�سهيل )/74، 46)، 302، )35، 398، 29/2، 07)، 7)2، )24، 330، 373، 23/3، 26، 83، 

380، و�ضح �لكافية �ل�سافية 653/2، 052)، 7)))، 3/))2).
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املبحث الرابع: االإجماع:

لالإجماع معنيان؛ ذكر �لفر�ء �أحدهما بقوله: »�الإجماع: �إحكام �لعزمية على �ل�سيء، 

يء؛  . و�لثَّاين: هو »�التفاق على �ل�سَّ
(((

تقول: �أجمعت �خلروج، و�أجمعت على �خلروج«

يف  �ملق�سود  هو  وهذ�   ،
(2(

وتواطوؤوا« عليه  اتَّفقوا  اأي:  كذا«؛  على  »اأجمعوا  تقول: 

فال  �لثَّاين  �أما  �لفرد،  �لوقوع من  ر  مت�سوَّ �الأول  �ملعنى  �الأ�سويل، وذلك الأنَّ  �ال�سطالح 

يت�سور وقوعه �إال من جماعة.

�لب�ضة  �لبلدين:  نحاة  »�إجماع  �لنَّحوي:  �ال�سطالح  يف  »�الإجماع«  ومعنى 

. وقد ذكر �ل�سيوطي »�إجماع �لعرب«؛ »وهو �تفاقهم على �لنُّطق ب�سيء من 
(3(

والكوفة«

، وهناك »�إجماع �لرو�ة« »ويكون باتفاق �لرو�ة على رو�ية معينة ل�ساهد من 
(4(

كالمهم«

، »و�إجماع �لقر�ء« ويكون باتفاقهم على قر�ءة معينة. وجميع هذه �الأنو�ع 
(5(

�ل�سو�هد«

عند  �ملق�سود  هو  �لنَّحاة«  »�إجماع  ويبقى  �لنَّحوي،  ر�ش  �لدَّ يف  م�ستعملة  �الإجماع  من 

اإطالق لفظ الإجماع.

، وقال 
(6(

و�الإجماع �أ�سل من �أ�سول �لنَّحو و�أدلته، �أفرد له �بن جني بابًا يف �خل�سائ�ش

»ملع  يف  �لنَّحو  �أدلة  من  ق�سمًا  يجعله  مل  �أنَّه  ومع   ،
(7(

قاطعة« حجة  »�الإجماع  �الأنباري: 

ا  . اأمَّ
(8(

�الأدلة«؛ �إال �أنَّه قد �عتد به كثري�ً من �لنَّاحية �لتَّطبيقية يف م�سنَّفاته وال�سيما �الإن�ساف

))) معاين �لقر�آن 85/2).

)2) في�ش ن�ض �الإن�ض�ح 699/2.

)3) �القرت�ح 87).

)4) �الإجماع يف �لدر��سات �لنحوية )2.

)5) �أ�سول �لنحو �لعربي لنحلة 79.

)6) �خل�سائ�ش )/89).

)7) ملع الأدلة 98.

فيها  �حتج  »�الإن�ساف«  من  م�ساألة   30 من  يقرب  ما   8( �لعربي  �لنحــو  �أ�ســول  فــي  نحلــة  �لدكتــور حممــد  ذكـر   (8(

الأنباري بالإجماع.
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.
(((

يوطي فقد عقد له كتابًا يف �القرت�ح �ل�سُّ

املحور االأول: ُحجيَّة االإجماع يف اعرتا�صات ابن مالك:

خ�سُمك  �أعطاك  �إذ�  ة  حجَّ يكون  ا  �إمنَّ �لبلدين  �أهل  �إجماع  �أنَّ  »�علم  جني:  �بن  قال 

ُيعِط يَده بذلك فال يكون  �إن مل  ا  �أالَّ يخالف �ملن�سو�ش و�ملقي�ش على �ملن�سو�ش، فاأمَّ يَده 

ة عليه، وذلك �أنَّه مل يرد ممن يطاع �أمره يف قر�آن وال �سنة �أنهم ال يجتمعون  �إجماعهم حجَّ

ا  على �خلطاأ، كما جاء �لنَّ�ش عن ر�سول �للs من قوله: »�أمتي ال جتتمع على �ساللة«، و�إمنَّ

َنِهَجه  ُفِرَق له عن علَّة �سحيحة وطريق  �للغة؛ فكل من  هو علم منتزع من ��ستقر�ء هذه 

، ويت�سح �أنَّ �بن جني يفرق بني �الإجماع يف �لفقه 
(2(

كان خليَل نف�سه، واأبا عمرو فكره«

والإجماع يف اللغة؛ فالأول ملزم، اأما الإجماع اللغوي فغري ملزم، وهو مع ذلك يف�سل 

غنا  عدم خمالفته و�خلروج عليه؛ �إذ قال بعد ما قرره �آنفًا: »�إال �أنََّنا مع هذ� �لذي ر�أيناه و�سوَّ

.
(3(

مرتكبه ال ن�سمح له باالإقد�م على خمالفة �جلماعة«

من  �لنَّحويني  بع�ش  موقف  عن  �ل�سيوطي  يعرب  جني  �بن  من  �ملوقف  هذ�  مقابل  يف 

د فيه، وَخْرُقُه  �الإجماع؛ فيقول: »�إجماع �لنُّحاة على �الأمور �للغوية معترٌب، ِخالفًا ملن َتَردَّ

.
(4(

» ممنوٌع، ومن َثمَّ ُردَّ

يظهر  و�متناع �خلروج عليه، و�لذي  �الإجماع،  متباينة يف حجية  �لنَّحويني  فمو�قف 

�إليه يف كثري من م�سائله وقو�عده  باالإجماع، وي�سري  ي�ستدل  �أنَّ �الإجماع- و�إن كان  يل 

�إذ  �ملخالفني؛  �بن مالك على  �أوجه �ال�ستدالل ورود�ً يف �عرت��سات  �أقل  �لتقريرية- من 

))) ينظر: �القرت�ح 87).

)2) �خل�سائ�ش )/89).

)3) �خل�سائ�ش )/90).

)4) �القرت�ح )9). وفيه نقل قول �خل�ساب: »خمالفة �ملتقدمني ال جتوز«.
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النَّحويني يف م�ساألة ما، من دون  اإن معظم حكاياته لالإجماع ل تعدو كونها نقاًل لراأي 

�أن يهدف من ذلك �إىل تقوية ر�أيه �أو �النت�سار له. وهذ� يدل على �سعف حجية �الإجماع 

لديه، ويتاأكد ذلك بعدد من الأمور:

ماع و�لقيا�ش على بع�ش �لنَّحويني �لذي خرقو� �إجماع �لنَّحاة من  �أواًل:  �أنَّه يعرت�ش بال�سَّ

دون �الإ�سارة �إىل خمالفتهم �الإجماع؛ فمثاًل يعرت�ش �ملربد �لذي منع �أن يلي »لوال« �أيٌّ 

، نحو: »لوالي« و»لوالك«؛ خمالفًا بذلك ر�أي �لنَّحويني  من �سمائر �لنَّ�سب �أو �جلرِّ

، و�عرت�ش عليه بقوله: »وما 
(((

�ملجمعني على �جلو�ز، و�إن �ختلفو� يف تقدير �إعر�بها

�سيبويه  نقلها  �سماعية  �سو�هد  ذكر  ثم   ،
(2(

و�لكوفيني« �سيبويه  برو�ية  مردود  زعمه 

�ء، ومل ي�ض �إىل كون �ملربد قد خالف �الإجماع. و�لفرَّ

ثانيًا:  �أملح �بن مالك يف بع�ش ن�سو�سه �إىل �إمكانية �خلروج عن �الإجماع متى �أمكن ذلك، 

وكان للخارج دليل ي�ستند عليه، ومن ذلك قوله يف م�ساألة نا�سب �لظرف يف نحو: 

»َزْيٌد َخْلَفَك«؛ �إذ �عرت�ش �بن مالك على فهم �بن خروف لر�أي �سيبويه يف �مل�ساألة، 

َك �بن مالك يف �أن يكون هذ� مر�د �سيبويه،  و�أنَّ �نت�سابه كان باملبتد�أ نف�سه، وقد �َسكَّ

�أوجه؛  �سبعة  من  يبطل  الأنَّه  عليه؛  يعول  مل  ن�سًا  �سيبويه  ذلك  ق�سـد  »ولو  قـال:  ثم 

�أحدها: �أنَّه قول خمالف ملا ��ستهر عن �لب�ضيني و�لكوفيني، مع عدم �لدليل فوجب 

�طر�حه«، فلو كان هناك دليل جلاز �خلروج عن �الإجماع. وقال يف �لوجه �لثاين: 

عاء كونه عامل ن�سب، وما  »�إنَّ قائله يو�فقنا على �أنَّ �ملبتد�أ عامل رفع، ويخالفنا بادِّ

، ويفهم منه �أنَّ �خلروج ممكن �إن و�فق 
(3(

�تُّفق عليه -�إذ� �أمكن- �أوىل مما �خُتِلف فيه«

دلياًل.

))) فالكوفيون و�الأخف�ش على �أن »�لياء« و»�لكاف« يف مو�سع رفع، و�لب�ضيون على �أنها يف مو�سع جر. ينظر: �الإن�ساف 

.687/2

)2) �ضح �لت�سهيل 253/2.

)3) �ضح �لت�سهيل )/5)3.
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ْيَتَك« حرف خطاب      ورجح ابن مالك راأي �سيبويه يف اأنَّ »الكاف« يف نحو: »اأََراأَ

رفع  مو�سع  يف  جعلها  �لذي  �ء  �لفرَّ على  و�عرت�ش  �الإعر�ب،  من  له  مو�سع  ال 

ُي�ستغنى  »�لتَّاء« ال  ترجيحه: »الأنَّ  بالفاعلية، و»�لتَّاء« حرف خطاب، وقال معلاًل 

عنها و»�لكاف« ي�ستغنى عنها، وما ال ي�ستغنى عنه �أوىل بالفاعلية مما ي�ستغنى عنه، 

والأنَّ »�لتَّاء« حمكوم بفاعليتها على غري هذ� �لفعل باإجماع و�لكاف بخالف ذلك، 

ا �أُجمع عليه  ، فاأ�سار �إىل �أن �متناع �لعدول عمَّ
(((

ا ثبت لهما دون دليل« فال ُيعدل َعمَّ

من دون دليل.

ثالثًا:  و�فق �بُن مالك بع�َش �لنَّحويني �لذي خرقو� �الإجماع يف بع�ش �مل�سائل، و�نت�ض لهم 

يف ��ستدالالته، و�ساهده ما مر بنا يف م�ساألة عودة �ل�سمري على �ملتاأخر لفظًا ورتبة، 

ََب ُغالُمه َزْيد�ً«؛ �إذ قال: »و�لنَّحويون -�إال �أبا �لفتح- يحكمون مبنع مثل  نحو: »�ضَ

ابن  يعباأ  بال�سماع والقيا�س، فلم  ، وا�ستدل على �سحته 
(2(

هذ�، و�ل�سحيح جو�زه«

مالك بالإجماع مادام الدليل على خالفه. 

م�سـارعًا  �ل�سـرط  ورود  عة  �ل�سَّ فـي  و�أجـاز  �جلمهـور  خالـف  �لـذي  �ء  �لفرَّ     وو�فـق 

�أرى  بال�ضورة، وال  �لر�بع  �لوجـه  �لنَّحويـني يخـ�ش  و�جلـز�ء ما�سيًا؛ قال: »و�أكرث 

َم ِمْن  ابًا ُغِفَر َلُه َمـا َتَقدَّ ذلك؛ الأنَّ �لنَّبي s قـال: »َمْن َيُقم َلْيَلَة �لَقْدِر �إميـانًا و�ْحِت�سَ

عر�ء غري م�سطرين  د�ً �أنَّ �ل�سُّ عر وفق مفهومه لل�ضورة، موؤكِّ ج �سو�هد �ل�سِّ ، وخرَّ
(3(

َذْنِبِه«

.
(4(

�ء رحمه �لل« لذلك، ثم قال: »وقد �ضح بجو�ز ذلك يف �الختيار �لفرَّ

�لنَّحويني يف كثري من �ملو��سع، وُعرف ذلك  �إجماع  �بن مالك نف�سه على  ر�بعًا:  خرج 

))) �ضح �لت�سهيل )/247.

)2) �ضح �لت�سهيل )/)6).

)3) �سبق تخريجه �ش 68.

)4) �ضح �لكافية �ل�سافية 586/3).
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من منهجه، و�أخذ بع�ش �لباحثني من ذلك دلياًل على �سعف هذ� �الأ�سل؛ فقال: 

»ويبقى هذ� �ال�ستدالل -على �لرغم من مت�سك �ملتاأخرين به- من �الأ�سول �ل�سعيفة، 

.
(((

و�لنحاة �أنف�سهم خرجو� عليه غري مرة، وال�سيما �بن مالك«

َف ر�أي �بن مالك فيها باأنَّه خمالف الإجماع �لنَّحويني م�ساألة       ومن �مل�سائل �لتي ُو�سِ

ا مفعول به  �إمَّ نيابة �جلار و�ملجرور عن �لفاعل �لتي قال فيها: »�لنَّائب عن �لفاعل 

، والنَّحويون على 
(2(

َب َعَلْيِه«« ا جارٌّ وجمروٌر نحو: »ُغ�سِ َب َزْيٌد«، و�إمَّ ِ نحو: »�ضُ

�ختالف فيما بينهم يجمعون على �أنَّ �لنَّائب هو �ملجرور؛ قال �أبو حيان: »وقول 

�بن مالك �إنَّ �جلار و�ملجرور هو �ملقام مقام �لفاعل مل يذهب �إليه �أحد �أعني �أن يكون 

 .
(3(

�ملقام هو �جلار و�ملجرور معًا«

قبلها،  ما  بها على  املنقطعة مفرد فهو معطوف  »اإن ويل  املنقطعة:  »اأم«       وقال عن 

فـ»�أم« هنا ملجرد �الإ�ض�ب، عاطفة ما بعدها  �َساٌء«؛  �أَْم  �لعرب: »�إنَّها الأِبٌل  كقول 

»�أم«  �أنَّ  على  و�جلمهور   .
(4(

مبعناها« فاإنها  »بل«،  بعد  يكون  كما  قبلها،  ما  على 

املنقطعة ل تدخل على املفرد، ويقدرون مبتداأ بعدها فيما نقله ابن مالك من قول 

�لعرب، قال �بن ه�سام عن ر�أي �بن مالك: »وخرق �بن مالك يف بع�ش كتبه �إجماع 

.
(5(

النَّحويني«

     وي�ساف �إىل ذلك كلِّه �أنَّ �بن مالك مل يكن دقيقًا يف �إطالقه لكثري من �أحكام �الإجماع 

�لتي ذكرها؛ �إذ كان من �أبرز ماآخذ �ملتاأخرين عليه ت�ضعه يف �إطالق �أحكام �الإجماع، 

))) �أ�سول �لنحو �لعربي 28).

)2) �ضح �لت�سهيل )/26).

)3) �الرت�ساف 337/3).

)4) �ضح �لت�سهيل 326/3.

)5) �ملغني )/299.



423

.
(((

واإيهام التفاق فيما فيه اختالف

عليه  �ملعرت�ش  خمالفة  �إىل  �إ�سارة  من  تخُل  مل  مالك  �بن  �عرت��سات  فاإنَّ  ذلك      ومع 

لالإجماع، �أو قوله مبا يقت�سي خمالفة �الإجماع، �أو تركه �حلمل على ما �أُجمع عليه. 

املحور الثاين: �صواهد اعرتا�صه باالإجماع ومقت�صاه: 

)-  �عــرت�ش �بــن مــالك علــى ر�أي �لزخم�ســري فــي جعلـه »مقام« من قوله تعاىل: 

كونه  مع  بيان،  عطف   ]97 الآية  من  عمران:  ]اآل   {    }

معرفة و»�آيات« نكرة؛ قال: »وقوله يف هذ� خمالٌف الإجماع �لب�ضيني و�لكوفيني، 

، ومل �أجد غري هذه �مل�ساألة �لتي �عرت�ش فيها �بن مالك باالإجماع 
(2(

فال ُيلَتفت �إليه«

وحده.

قال:  د�م«،  »ما  خرب  تو�سيط  منع  �لذي  معط  �بن  على  مالك  �بن  �عرت��ش  2-  ويف 

د خمالفته الإجماع �لنَّحويني، و�أ�ساف: »بل هو  »ولي�ش له يف ذلك متبوع«، فاأكَّ

خمالف للمقي�ش و�مل�سموع«، و��ستعان �بن مالك باالإجماع لبيان جهة خمالفة �لقيا�ش 

ا خمالفته للمقي�ش فبيِّنة؛ الأنَّ تو�سيط خرب »لي�ش« جائز باإجماع، مع �أنَّ  فقال: »�أمَّ

فيها ما يف »د�م« من عدم �لتَّ�ضف، وتفوقها �سعفًا يف �أّن منع ت�ضفها الزم، ومنع 

.
(3(

ت�ضف »د�م« عار�ش...«

))) ينظر -على �سبيل �ملثال- تعقبات �أبي حيان و�عرت��ساته على �بن مالك يف �إطالقه �الإجماع فيما هو خمتلف فيه يف 

وينظر   .2277  ،20(4/4  ،(580  ،(486  ،(306  ،(285  ،(267  ،(200  ،((69  ،((20  ،((((  ،((08/3  ،835/2 �الرت�ساف 

�عرت��ش �بن ه�سام يف �ملغني 423/5، و�عرت��سات �لدماميني يف تعليق �لفر�ئد )/30)، )25، 39/23، 242، 254/5، 268. 

و�عرت��ش �الأ�سموين يف �ضح �الألفية بحا�سية �ل�سبان )/)0).

وُيدرك  �الآر�ء،  �خللط يف  �إىل  موؤد  �لتحقيق، وهو  �سقط يف  �مل�ساألة  نقل  �أثناء  ووقع يف   .326/3 �لت�سهيل  �ضح  ينظر:   (2(

�حلافظ  عمدة  �ضح  هو يف  ذكره  ما  وم�سمون   ،3378/7 �لقو�عد  متهيد  للم�ساألة يف  �جلي�ش  ناظر  نقل  �إىل  بالرجوع 

.594/2

)3) �ضح �لت�سهيل )/349.
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3-  قال معرت�سًا على �سيبويه ومن و�فقه، و�لذين يرون �أنَّ ما ي�ساف �إىل »�إيا« حروف 

ال �سمائر جمرورة باالإ�سافة: »�إنَّ غري »�لكاف« من لو�حق »�إيا« جممٌع على ��سميَّته 

�أُجمع عليه ملا �خُتلف فيه، ثمَّ  مع غري »�إيَّا« خمتلٌف يف ��سميَّته معها؛ فال ُيرتك ما 

.
(((

ُتلحق »�لكاف« باأخو�تها ليجري �لباب على �سنن و�حد«

4-  �عرت�ش -معتمد�ً على �إجماع �أهل �للغة- على �أكرث �لب�ضيني �لذين يرون �أنَّ ن�سب 

قال:  »غري«؛  ُتعرب  كما  تقدير�ً  ُتعرب  �أنها  ور�أى  الزم،  �لظرفية  على  »�سوى« 

�إليه الأمرين؛ �أحدهما: �إجماع �أهل �للغة على �أن  »و�إمنا �خرتت خالف ما ذهبو� 

معنى قول �لقائل: »قامو� �سو�ك« و»قامو� غريك« و�حد. و�أنه ال �أحد منهم يقول: 

»�إن �سوى عبارة عن مكان �أو زمان«، وما ال يدل مكان، وال زمان فبمعزل عن 

�لظرفية«، ودليله �لثاين كان مبا ورد يف �ل�سماع عن �لعرب؛ »فاإنها قد �أ�سيف �إليها 

وذكر   ،
(2(

�للفظية« �لعو�مل  من  وغريها  �البتد�ء  نو��سخ  فيها  وعمل  بها،  و�بتدئ 

�سو�هد عدة من �حلديث �ل�ضيف و�أ�سعار �لعرب.

5-  و�عرت�ش -معتمد�ً على �إجماع �لعرب- على �لزخم�ضي و�جلزويل، �للذين يريان 

�أنَّ بني متيم يحذفون خرب »ال« مطلقًا، على �ختالف فيما بينهما؛ فقال: »ولي�ش 

و�لعرب  �لفائدة،  عدم  منه  يلزم  عليه  دليل  ال  الأنَّ حذف خرب  قااله؛  ما  ب�سحيح 

.
(3(

جممعون على ترك �لتَّكلم مبا ال فائدة فيه«

 من »�إجماع �سكوتي« 
(4(

وقد ��ستدل �ل�سيوطي على »�إجماع �لعرب« مبا ذكره �بن مالك

 ]من �لب�سيط[:
(5(

من �حلجازيني و�لتميميني على عدم �إنكارهم على �لفرزدق قوله

))) �ضح �لت�سهيل )/46).

)2) �ضح �لكافية �ل�سافية 6/2)7.

)3) �ضح �لكافية �ل�سافية )/537.

)4) ينظر: �ضح �لت�سهيل 373/2. 

)5) �سبق تخريجه �ش 355.
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ِنْعَمتَُهم اهلل  اأََع����اَد  َق��ْد  ��بَ��ُح��وا  بَ�َرَُف��اأَ���ضْ ِمْثَلُهم  َم��ا  واإِْذ  ُقَري�ٌض  ُه��م  اإْذ 

�أجمع  ما  �ال�ستعمايل«، وهو  »�الإجماع  ن�سميه  �أن  ا ميكن  عمَّ قد غفل  �أنَّه  ر�أيي  ويف 

�لنَّحويني؛ ومن ذلك  ائعة يف م�سنَّفات  �ل�سَّ �أو تركه، وله �سو�هده  ��ستعماله  �لعرب على 

قول �بن مالك يف باب �ملمنوع من �ل�ضف: »�إذ� كان ثالثيًا �ساكن �لعني �أو متحركها فاإنَّه 

من�ضف قواًل و�حد�ً يف لغة جميع �لعرب«، و�عرت�ش على �بن قتيبة و�لزخم�ضي �للذين 

جعال �لثالثي �لعجمي �ل�ساكن �لعني على وجهني كاملوؤنث، وقال يف نهاية �عرت��سه: »ولو 

كان منُع �ضف �لعجمي �لثالثي جائز�ً لوجد يف بع�ش �ل�سو�ذِّ كما وجد لغريه من �لوجوه 

، فاعتمد على اإجماع العرب على ترك ال�ستعمال.
(((

الغريبة«

كما �أنه �حتـج باإجمـاع �لعـرب �ال�سـتعمايل يف رده علـى �لزخم�ضي �لذي ذهب �إىل 

�سفة   ]28 �الآية  من  ]�سـباأ:   { �أنَّ »كافــة« يف قولـه تعـاىل: {          

�بن مالك معلال العرت��سه:  قال  �ل�سفة مقامه،  �ملو�سوف و�أقيمت  لـ»�إر�سالة«؛ فحذف 

فاحتج   .
(2(

حاال« �إال  �لعرب  ت�ستعمله  ومل  �سفة؛  »كافة«  جعل  فالأنَّه  خم�ضي  �لزَّ ا  »و�أمَّ

باإجماع العرب ال�ستعمايل.

هذه بع�ش �مل�سائل �لتي �عرت�سها �بن مالك معتمد�ً يف �عرت��سه على �إجماع �لنحويني 

�أو �إجماع �لعرب، ويف م�سنفاته �سو�هد �أكرث وال�سيما يف �عرت��سه الآر�ء �أو �أدلة مف�سية �إىل 

.
(3(

خمالفة �الإجماع

))) �ضح �لكافية �ل�سافية 469/3).

)2) �ضح �لت�سهيل 337/2.

)3) تنظر بع�ش �مل�سائل يف: �ضح �لت�سهيل )/8)، 96، 3)3، 372، 9/2، 69، 9)2، 244/3، 305. و�ضح �لكافية �ل�سافية 078)، 

))7). و�ضح عمدة �حلافظ )/503.
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الف�ضل الرابع

موقف ابن مالك من م�صادر اال�صت�صهاد

- �ملبحث �الأول: موقفه من �لقر�آن �لكرمي وقر�ء�ته.

- �ملبحث �لثاين: موقفه من �حلديث �ل�ضيف.

- �ملبحث �لثالث: موقفه من كالم �لعرب.
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الف�ضل الرابع

موقف ابن مالك من م�ضادر اال�ضت�ضهاد

عند �حلديث عن م�سادر �ال�ست�سهاد تربز لدينا بع�ش �مل�سطلحات �ملرت�دفة �لتي ال يخلو 

و»�ال�ست�سهاد«،  و»�ال�ستدالل«،  »�الحتجاج«،  وهي  وخ�سو�ش؛  عموم  من  بع�سها 

و»�لتمثيل«.

�لتي  �لنَّقليَّة  �أو  �لعقليَّة  »�الأدلَّة  به  ُيق�سد  �إذ  �الحتجاج،  هو  �مل�سطلحات  هذه  و�أعم 

، »وبهذ� �الإطالق ي�سمل كون �الأدلة 
(((

و�سعها علماء �لنَّحو الإثبات حكم نحوي �أو نفيه«

�ملعنى  يوؤديان  و�ال�ستدالل  �الحتجاج  فاإنَّ  ثم  . ومن 
(2(

نحوية« �أ�سواًل  �أو  لغويَّة  ن�سو�سًا 

نف�سه.

جزء�ن  فهما  �لنقلية،  و�الأدلَّة  �حلجج  على  �إطالقهما  فيغلب  و�لتَّمثيل  �ال�ست�سهاد  �أما 

منها، لكن بينهما بع�ش �لفروق �لتي ميكن �إيجازها فيما يلي: 

رد  ة �لقو�عد �أو نفيها و�إبطالها، وبيان �ملطَّ اهد هو ما ُيذكر الإثبات �سحَّ �الأول: �أنَّ �ل�سَّ

هادة،  ها، »و�إمنا ُجعل دلياًل على �الإثبات؛ الأنَّ مفهومه م�ستقى من �ل�سَّ من �لقو�عد و�ساذِّ

ا �ملثال: فهو ما ُيذكر الإي�ساح �لقو�عد وبيانها، و�إي�سالها �إىل فهم  ، �أمَّ
(3(

وهي �خلرب �لقاطع«

�ملتلقي.

اهد »يخ�سع ل�سو�بط �لنَّحاة فيما ُيبنى عليه قاعدة من �لكالم؛ ومن ثمَّ  �لثاين: �أن �ل�سَّ

فال ُبد من ن�سبته �إىل قائل موثوق به يف ع�ض �ال�ست�سهاد، �أو �إىل قبيلة من �لقبائل �ملوثوق 

))) �حلجج �لنحوية حتى نهاية �لقرن �لثالث 0).

)2) اأ�سول التفكري النحوي 9)2.

)3) تاريخ �الحتجاج �لنحوي باحلديث 33.
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ا �ملثال فال تلزم فيه �أي من هذه �ل�سو�بط، فقد يوؤخذ ممن ال يحتج بكالمه، �أو  ، �أمَّ
(((

بلغاتها«

يكون بعبارة م�سنوعة من �لعامل نف�سه. وعليه فاإنَّ �لفرق بينهما »قائم بالعموم و�خل�سو�ش؛ 

 .
(2(

اهد ي�سلح �أن يكون مثااًل، و�لعك�ش ال يجوز« �إذ �ل�سَّ

مفهوم  �أنَّ  ذكر  من  �لباحثني  من  ويبقى  �ملعا�ضين،  �الأعالم  من  كثري  ر�أي  هو  وهذ� 

اهد عند �ملتاأخرين مل يعد باملفهوم �لذي كان عليه عند �لقدماء، فقال: »مل يعد �إطالق  �ل�سَّ

�لقاعدة،  عليه  قامت  ما  على  �لنحاة- مق�سور�ً  قد�مى  –كما كان عند  �لنَّحوي  اهد  �ل�سَّ

�أدخلو� يف نطاق  �لنحاة حتى  تو�سع  بل  �آخر؛  ر�أي وبطالن  به على �سحة  ��ستدل  ما  �أو 

�ل�سو�هد كل ما يو�سح �لقو�عد من �أمثلة ت�ساق يف خالل �ملو�سوع ق�سد �لتو�سيح و�إز�لة 

.
(3(

�الإبهام ما د�مت من �لقر�آن و�حلديث، وما �نحدر �إلينا من تر�ثنا �لعربي �سعره ونرثه«

لكني �ساألتزم -قدر �الإمكان- يف عر�سي ملوقف �بن مالك �أن �أبنيَّ موقفه من م�سادر 

و�هد و�الأمثلة. وفق حماور ثالثة تت�سمن ما �أُجمع عليه  �ل�سماع، يف �سوء �لتَّفريق بني �ل�سَّ

من م�سادر �ال�ست�سهاد.

:
(((

املبحث االأول: القراآن الكرمي وقراءاته

�لقر�آن ذروة �لكالم �لعربي و�أعلى م�سادر �ال�ست�سهاد عند �لنحويني، �إذ يقول �لفر�ء: 

، و�حلديث عن �ال�ست�سهاد بالقر�آن يف 
(5(

»و�لكتاب �أعرب و�أقوى يف �حلجة من �ل�سعر«

))) �سو�بط �لفكر �لنحوي )/258.

)2) تاريخ �الحتجاج �لنحوي 33.

)3) منهج �بن ه�سام من خالل كتابه �ملغني 4)3.

)4) ��ستمل �ضح �لت�سهيل البن مالك على )39) مو�سعًا ذكر فيه �آيات من �لقر�آن �لكرمي، و�ضح �لكافية على 645 مو�سعًا، 

فهار�ش  يف  ورد  ما  بح�سب  وذلك  مو�سعًا،   2(7 على  �لتو�سيح  و�سو�هد  مو�سعًا،   46( على  �حلافظ  عمدة  و�ضح 

املحققني الفنية.

)5) معاين �لقر�آن )/4). 
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موطن �العرت��ش و�جلدل هو يف حقيقته حديث عن موقف �لنَّحويني من �لقر�ء�ت �لقر�آنية، 

ويف ذلك يقول �لدكتور متام ح�سان: »وحني نقول »�لقر�آن« ال نعني �لنَّ�ش �ل�سمويل �لكلي 

�ملوحد و�ملتجان�ش للكتاب �حلكيم؛ الأنَّ �لنَّحاة لو فهمو� باللفظ هذ� �ملعنى ملا كان الأحد 

منهم �أن يجادل يف �الحتجاج باآية و�حدة من �أف�سح ن�شٍّ بالعربيَّة، وال �أن ُيخ�سع �لنَّ�ش 

الأقي�سة �خرتعها �لنَّحاة �خرت�عًا وجردوها جتريد�ً. و�إمنا نق�سد بالقر�آن عدد�ً من �لقر�ء�ت 

�لتي قد يكون بني �إحد�ها و�الأخرى خالف يف �سوت �أو لفظ �أو تركيب نحوي الآية من 

 .
(((

�آيات �لقر�آن«

الأنَّ  وقر�ء�ته؛  �لقر�آن  من  مالك  �بن  موقف  عن  قطعية  داللة  هنا  م  ُتقدَّ �أن  ميكن  وال 

ر��سة �للغوية لديه،  �لقر�ء�ت �لقر�آنية كانت جمال قبول ورد يف جميع �مل�ستويات و�أفرع �لدَّ

فاإنَّنا  ر��سة؛  �لدِّ هذه  قو�م  هو  �لنَّحوي  ر�ش  �لدَّ والأنَّ  وتركيب،  لغة و�سوت و�ضف  من 

ر��سة �لنَّحوية. �سنتحدث عن موقفه من �لقر�ء�ت �لقر�آنية يف جمال �لدَّ

و�لذي ميكن �أن نقرره من موقف �بن مالك من �لقر�ء�ت �لقر�آنية يتمثل فيما يلي:

ماع عند �بن مالك، وكان �أ�سهرها  �أواًل: حاز �لقر�ن �لكرمي منزلة و��سعة يف م�سادر �ل�سَّ

�أقوى �حلجج على �الإطالق، وقد �ضَّح بهذ� يف م�ساألة  يف م�سنَّفاته و�أوثقها لديه، فهو 

حذفه  �لكوفيون  �أجاز  ��سمًا  �ملو�سول  كان  »و�إذ�  قال:  �إذ  �ال�سمي؛  �ملو�سول  حذف 

ثابت  ذلك  الأنَّ  �الأخف�ش؛  �إال  �لب�ضيني  قول  خالف  كان  و�إن  �أقول  وبقولهم  ُعلم،  �إذ� 

بالقيا�ش و�ل�سماع.. و�أقوى �حلجج قوله تعاىل: {             } 

. وذكر يف مو�سع �آخر �أنَّ �لقر�آن 
(2(

�إليكم« �أنزل  46[ �أي: وبالذي  ]�لعنكبوت: من �الآية 
.

(3(
هو »�أف�سح �لكالم �ملنثور«

))) الأ�سول 92.

)2) �ضح �لت�سهيل )/235.

)3) �سو�هد �لتو�سيح 79).
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وقد بالغ يف �عتد�ده بالن�ش �لقر�آين �إىل درجة جانب فيها �ل�سو�ب ووقع يف �ال�سطر�ب؛ 

وذلـك حـني منـع مـا مل َيرد فـي �لقر�آن بحجـة �أنَّه قـد جـاء ِتْبيانًا لكـل �سـيء؛ �إذ �إنـه يـرى 

�أنَّ ال�سـم �الإ�سارة مرتبتني: بعيـدة وقريبـة، وخالـف بذلك جمهور �لنَّحويني، وذكر من 

ه: »�أنَّ �لقر�آن �لعزيز لي�ش فيه �إ�سارة �إال ملجرد من �لالم و�لكاف  �أوجه �ال�ستدالل ما ن�سُّ

معًا، �أو مل�ساحب لهما معًا؛ �أعني غري �ملثنى و�ملجموع، فلو كانت �الإ�سارة �إىل �ملتو�سط 

بقوله  �الإ�سارة، وهذ� مردود  �لعزيز غري جامع لوجوه  �لقر�آن  بكاف ال الم معهـا لكـان 

خمالفة  ووجه   ،
(((

»]89 الآية  من  ]النحل:   { تعاىل: {    

و�ب يف هذ� �ال�ستدالل �أنَّه »ال يلزم من كونه مل يرد يف �لقر�آن عدم وجوده يف ل�سان  �ل�سَّ

.
(2(

�لعرب؛ فكم من قاعدة نحوية �سهرية ف�سيحة مل تاأت يف �لقر�آن«

ا وقوعه يف �ال�سطر�ب فمن جهة �أنه هو نف�سه ال ياأخذ بهذ� �لوجه؛ وقد ظهر ذلك   �أمَّ

يف مو�طن منها �عرت��سه على �لكوفيني �لذين �أوجبو� �لنَّ�سب على �حلاليَّة يف ��سم �سالح 

لها وللخربية جاء مع ظرف �أو جار وجمرور مكررين، نحو قوله تعاىل: {

                     } ]هـود: من �الآية 08)[، وقوله تعـاىل: {

عى �لكوفيون �أنَّ �لنَّ�سب يف مثل هذ� الزم؛   } ]�حل�ض: من �الآية 7)[؛ �إذ قال: »و�دَّ

الأنَّ �لقر�آن نزل به ال بالرفع. وهذ� ال يدل على �أنَّ �لرفع ال يجوز؛ بل يدل على �أنَّ �لنَّ�سب 

.
(3(

اأجود منه«

وجتدر �الإ�سارة �إىل �أنَّ �بن مالك كان ُيعلي من �ساأن �لوجه �لذي ياأتي عليه �لنَّ�ش �لقر�آين 

 ،
(4(

و�جب« �ل�سعيفة  �لوجوه  عن  �لقر�آن  »و�سون  يقول:  غريه؛  من  �أقوى  فهو  �لكرمي، 

))) �ضح �لت�سهيل )/243.

)2) التذييل والتكميل 93/3)؛ ومل يفوت �أبو حيان هذه �ل�سقطة فقال يف �سدر �عرت��سه عليها: »وهذ� �لوجه �سبيه بكالم 

الوعاظ«!!.

)3) �ضح �لت�سهيل 347/2.

)4) �ضح �لت�سهيل )/)6.
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وذلـك فيمـا فيه وجهان يتمـايز�ن قوة و�سعفًا. و�إن تعذر حمل �لقر�ءة على وجه قوي 

فكـان ينـ�ش علـى ذلك؛ ومنـه م�ساألة حذف �لتاء من �لفعل �إذ ُف�سل بينه وبني فاعله �ملوؤنث 

�بن  قال  عر،  �ل�سِّ �إال يف  �لتاء  ثبوت  منع  �الأخف�ش- على  فاإنَّ �جلمهـور -با�ستثناء  بـ»�إال« 

مالك: »و�ل�سحيـح جو�زها يف غري �ل�سعر، ولكن على �سعف؛ ومنه قر�ءة مالك بن دينار 

اِكُنُهم} ]�الأحقـاف:  َبُحو� ال ُتَرى �إِالِّ َم�سَ �سْ
 {َفاأَ

(((
و�أبـي رجـاء �جلحـدري بخـالف عنــه

. ويف هذ� �ملوقف 
(2(

من الآية 25[، ذكرها �أبو �لفتح �بن جني وقال: �إنها �سعيفة يف �لعربيَّة«

من �لقر�ءة -و�إن كان يحمل ت�سعيفًا لها- �عتد�د بها، وقبول لها، و�سوغ للقاعدة على 

�سوئها.

 ثانيًا: �أورد �بن مالك كثري�ً من �الآيات �لقر�آنية وحدها �ساهد�ً من �ل�سماع حمتجًا بها يف 

م�سائل �خلالف و�العرت��ش، ومن ذلك:

كت؛  �ألــف »�أنا« ز�ئدة للوقف كزيادة هاء �ل�سَّ بــاأنَّ  �لقائلــني  -  خمالفتــه �جلمهــور 

قال: »و�ل�سحيح �أنَّ »�أنا« بثبوت �الألف وقفًا وو�ساًل هو �الأ�سل، وهي لغة متيم، 

 قبــل همــزة قطــع كـ{�أََنا �أُْحِيي} ]�لبقرة: من �الآية 258[، 
(3(

وبذلــك قــر�أ نافــع

 يف قوله تعاىل 
(4(

} ]�لكهف: من �الآية 39[، وقر�أ بها �أي�سًاً �بن عامر و{�إِْن َتَرِن �أََنا �أََقلَّ

{           } ]�لكهف: من �الآية 38[؛ و�الأ�سل: »لكن �أنا«، ثم نقلت حركة 

.
(5(

�لهمزة �إىل �لنُّون، و�أدغمت �لنُّون يف �لنُّون...«

))) وهي قر�ءة �بن م�سعود وجماهد و�حل�سن �لب�ضي. ينظر: خمت�ض يف �سو�ذ �لقر�آن 40)، واإعراب القراآن للنحا�س 70/4)، 

و�لك�ساف 5/4). وقال �لطربي يف تف�سريه 6)/7): »هي قبيحة يف �لعربية«.

)2) �ضح �لت�سهيل 4/2)).

اأبو جعفر يف  337/2. قال  )/460، و�لتذكـــرة البن غلبــون  88)، �حلجــة الأبي علــي  �ل�ســبعة البن جماهــد  ينظــر:   (3(

�إعــر�ب �لقــر�آن )/33): »وال يقــال �أنا فعلـــت باإثبات �الألف �إال �ساذ�ً يف �ل�سعر؛ على �أن نافعًا قد �أثبت �الألف فقر�أ 

{قال �أنا �أحيي و�أميت} وال وجه له«.

)4) ينظر: �حلجة �أبي علي 86/3، و�لتذكرة البن غلبون 509/2، و�لكايف البن �ضيح 48).

)5) �ضح �لت�سهيل )/)4).
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�أقلَّ من �لباقي،  -  �عرت��سه بع�َش �لب�ضيني يف ��سرت�طهم �أن يكون �ملُخرج باال�ستثناء 

وو�فق �الأخف�ش �لذي ��ستدل بقولـه تعاىل: {         } ]املزمل:2[، 

مبعنى جو�ز  �لباقي،  عن  �ملُخرج  يزيد  �أالَّ  ��سرت�طهم  �أكرثهم يف  على  �عرت�ش  كما 

�لنَّ�سف �أو �أقل، قال �بن مالك: »قلت: ومن ��ستثناء �الأكرث قوله تعاىل: {

                                           } ]�لبقرة: من �الآية 30)[، ومن �سفه نف�سه �أكرث ممن مل 

ي�سفه؛ فاإنَّ �ملر�د مبن �سفه �ملخالفون مللة �إبر�هيم وهم �أكرث من �لذين يتبعونها. ومن 

��ستثناء �الأكرث قوله تعاىل: {                            } ]الأعراف: من 

الآية 99[؛ الأنَّ �لقوم �خلا�ضين هم غري �ملوؤمنني لقوله تعاىل: {

.
(((

                 } ]�لع�ض:�الآية 3-2[«

-  مو�فقته �لفار�سي يف �أحد قوليه، وخمالفة من قال باأنَّ �لتَّابع هو �مل�ْسَتِمُل على �ملتبوع يف 

بدل �ال�ستمال، وخمالفته �ملربد ومن و�فقه يف �أنَّ �مل�ْسَتِمَل هو �لعامل؛ فقال »�مل�ستمل 

هو �الأول« �أي �ملتبوع. ثم قال معلاًل: »الأنَّ �لثاين ]من �الآر�ء[ و�لثالث ال يطرد�ن؛ 

اَحُتُه«... فالثَّاين يف هذ� و�أمثاله  الأنَّ من بدل �ال�ستمال: »�أَْعَجَبِني َزْيٌد َكالُمُه وَف�سَ

رد كون �لثاين م�ستماًل. و�أما عدم �طر�د �لثالث ]اأي  غري م�ستمل على �الأول، فلم يطَّ

ر�أي �ملربد[ فظاهر؛ الأنَّ من جملة بدل �ال�ستمال: {                    } 

.
(2(

]�لبقرة: من �الآية 7)2[، و�لعامل فيه لي�ش م�ستماًل على �ملتبوع و�لتابع«

من  بغريه  �لقر�آين  ��ست�سهاده  يع�سد  حني  �سو�هده  منها  و�أكرث  كثرية،  ذلك  و�سو�هد 

�أ�ضب �ل�سماع؛ كاالأحاديث �ل�ضيفة و�أقو�ل �لعرب و�أ�سعارهم ف�ساًل عن طر�ئق �أخرى 

من �ال�ستدالل كالقيا�ش �أو �الإجماع �أو ��ست�سحاب �حلال.

))) �ضح �لت�سهيل 293/2.

)2) �ضح �لت�سهيل 338/3.
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، و�لناظر يف 
(((

�لقر�ء�ت وعللها« �إمامًا يف  �بن مالك »كان  �أنَّ  �ل�سيوطي  ثالثًا: يذكر 

�لقر�آنية،  �لقر�ء�ت  من  كبري�ً  تقعيد قو�عده عدد�ً  �أمامه يف  �أنه قد و�سع  م�سنفاته يالحظ 

�أو  �أو �لع�ضية،  �ُء بالتو�تر من �لقر�ء�ت �ل�سبعيَّة  ق بني ما َحكم عليه �لقرَّ لكنَّه مل يكن ُيفرِّ

 ،
(2(

ذوذ من غريها، وهذ� ما كان عليه �لنُّحاة �الأو�ئل قبل �بن جماهد ما حكمو� عليه بال�سُّ

فهو ك�سابقيه ال يعنيه كثري�ً ن�سبة �لقر�ءة بالقدر �لذي يتَِّجه يف �إير�دها �إىل وجه �الحتجاج 

النَّحوي فيها.

�لنحوي  اذ  �ل�سَّ من  باأنَّها  متو�ترة  �سبعية  قر�ء�ت  على  حكمه  ذلك  نتيجة  من  وكان 

ة جعلها  �ملخالف للقيا�ش �لذي ُيحفظ وال ُيقا�ش عليه، يف مقابل �عتماده على قر�ء�ت �ساذَّ

�أ�ساًل مطرد�ً يف �لقيا�ش، ومن �سو�هد ذلك:

، وبلغتهم نزل قوله تعاىل: 
(3(

-  �أنَّ �بـن مـالك ن�شَّ علـى »�أنَّ معظـم �لقـر�آن حجازي«

من  ]�ملجادلة:   { {   } ]يو�سف: من �الآية )3[ وقوله: {  

بـ»لي�ش«،  �لعمل  يف  و�خلرب  �ملبتد�أ  على  �لد�خلة  �لنَّافية  »ما«  �إحلاق  �أي  2[؛  الآية 

ل يف �مل�ساألة، ثم قال: »و�لثاين: مذهب غري �أهل �حلجاز، وهو  وهذ� هو �لقول �الأوَّ

))) بغية �لوعاة )/30).

)2) كان �أبو بكر �أحمد بن مو�سى بن جماهد �لتميمي ) ت324هـ( �أول من �سنف �لقر�ء�ت؛ فجمع قر�ء�ت �سبع ل�سبعة من 

�أئمة �حلرمني و�لعر�قني و�ل�سام وحكم بتو�ترها، وهي قر�ءة �بن عامر ) ت8))هـ(، و�بن كثري ) ت20)هـ(، وعا�سم 

) ت28)هـ(، و�أبي عمرو ) ت57)هـ(، وحمزة ) ت58)هـ(، و�لك�سائي ) ت89)هـ(، ونافع ) ت99)هـ(، و�لقر�ء�ت 

�لع�ض: هي تلك �ل�سبع �مل�سهورة م�سافًا �إليها قر�ءة �أبي جعفر ) ت28)هـ(، ويعقوب ) ت205هـ(، وخلف ) ت229هـ(، 

وهناك �لقر�ء�ت �الأربع ع�ضة، وغريها. تنظر يف: »�ل�سبعة يف �لقر�ء�ت« البن جماهد، و»�لربهان يف علوم �لقر�آن« 

�ملعا�ضين مثل: »در��سات  �لنَّحويني منها مف�سلة يف كتب بع�ش  لل�سيوطي. وتنظر مو�قف  للزرك�سي، و»�الإتقان« 

�للبدي، و»�لقر�ءة  �لعربي« ملحمد  �لنَّحو  �لقر�آن و�لقر�ء�ت يف  لعبد�خلالق ع�سيمة، و»�أثر  �لكرمي«  �لقر�آن  الأ�سلوب 

�ملخالفة«  و�لقر�ءة  �للغوية  و»�لقاعدة  ل�سعبان �سالح،  �لقر�ء�ت«  من  �لنَّحاة  و»موقف  و�للهجات« ملحمد حماد، 

ملجدي ح�سني. 

)3) �ضح �لت�سهيل )/385. وُنقلت قر�ء�ت يف {         } بالرفع على لغة �لتميميني �ل�سائرة على مقت�سى �لقيا�ش؛ 

فع على لغة متيم«. وقال �بن  �إذ قال �لقرطبي يف تف�سريه 7)/279: »وقر�أ �أبو معمر و�ل�سلمي وغريهما {�أمهاتهم} بالرَّ

ه�سام يف �ملغني 34/4: » وعن عا�سم اأنَّه رفع {اأمهاتهم} على التميمية«.
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�إهمالها، وهو مقت�سى �لقيا�ش، الأنَّها غري خمت�سة، فال ت�ستحق عماًل، كما ال ت�ستحقه 

. فهذ� ن�ش على �أن من متو�تر 
(((

»هل« وغريها من �حلروف �لتي لي�ست مبخت�سة«

�لقر�ء�ت ما خالف مقت�سى �لقيا�ش، ومع هذ� ال ُتقر�أ �الآية �إال بالنَّ�سب »الأنَّ �لقر�ءة 

بل  بعينه؛  �لقيا�ش يف هذ� �حلرف  ت�ستلزم عدم  �أنها خمالفٌة ال  ، كما 
(2(

متبوعة« �سنة 

ر�د. تعمل »ما« عمل »لي�ش« ب�ضوطها �حلا�سلة يف هذه �الآية باطِّ

-  ومثال �لقر�ءة �مل�سهورة �لتي جاءت على وجه قليل خمالفة للقيا�ش و�لتي جعلها من 

َيْنَقا�ش م�ساألة ��ستعمال جمع �لكرثة مكان جمع  اذِّ يف �لنَّحو �لذي ُيحفظ وال  �ل�سَّ

�لقلة؛ قال �بن مالك: »ُحْكم �لعدد من ثالثة �إىل ع�ضة يف �لتذكري ومن ثالث �إىل 

ْفَعال، وِفْعَلة،  ع�ض يف �لتاأنيث �أن ي�ساف �إىل �أحد جموع �لقلة �ل�ستة؛ وهي: �أَْفُعل، و�أَ

و�أَْفِعَلة، و�جلمع باالألف و�لتَّاء، وجمع �ملذكر �ل�سامل، فاإن مل يجمع �ملعدود باأحد هذه 

�ل�ستة جيء بدله باجلمع �مل�ستعمل«. وهذ� �لقاعدة �لقيا�سية جعلته يحكم على �لقر�ءة 

�ملتو�ترة بال�ساذ �لذي ال يقا�ش عليه؛ فقال: »فاإن كان �ملعدود جمع قلة و�أ�سيف �إىل 

جمـع كـرثة مل يقـ�ش عليه؛ كقوله تعاىل: {                   } ]�لبقرة: من 

الآية 228[، فاأُ�سيف »ثالثة« �إىل »قروء«، وهو جمع كرثة، مع ثبوت »�أقر�ء« وهو 

، فمع �أن هذ� �لرتكيب 
(3(

ماع« جمع قلة، ولكن ال ُعدول عن �التِّباع عند �سحة �ل�سَّ

ماع. جاء يف قر�ءة متو�ترة �إال �أنه ُيقت�ض فيه على �ل�سَّ

ة �أ�ساًل لغريه،  اذَّ -  وفـي مقابـل ذلـك جنـده يجعـل مـا جـاء فـي بعـ�ش �لقر�ء�ت �ل�سَّ

ر�أيه بقيا�ش قال فيه: »و�إذ�  �أجــاز بقاء �جلر مع حذف حرفه، موؤيد�ً  وذلـك حـني 

�جلر  بحرف  �جلر  بقاء  كان  عليه  مثله  لداللة  حذف  مب�ساف  �جلرِّ  بقاء  ��ست�سهل 

))) �ضح �لت�سهيل )/369.

)2) �سو�هد �لتو�سيح 64.

)3) �سو�هد �لتو�سيح 90.
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بع�ش  قر�ءة  �إليه...  �مل�ساف  وبقاء  �مل�ساف  و�أوىل... ومن حذف  �أحق  �ملحذوف 

 .
(2(

الآية 67[« ]الأنفال: من  �الآِخَرِة}  ُيِريُد  َو�لل  ْنَيا  �لدُّ َعَر�َش  : {ُتِريُدوَن 
(((

القراء

ومع �أنَّه قد جعل هذ� �لقر�ءة �أ�ساًل ُيحمل عليه يف باب �جلر باحلرف �إال �أنَّ هذ� ال 

قيا�سًا م�ضوط  �ل�سورة  �الإ�سافة؛ الأنَّ جو�ز هذه  بابها وهو  �لقيا�ش عليها يف  يعني 

بكون �ملحذوف بعد عاطف منف�سل بال، �أو غري منف�سل؛ لذ� قال: »و�أما غري �ملقي�ش 

ْنَيا  �لدُّ قيَّدته بـه؛ كقر�ء �بن جماز: {ُتِريُدوَن َعَر�َش  فما خالـف �ملقي�ش بخلوه مما 

 .
(3(

َو�لل ُيِريُد �الآِخَرِة} باجلرِّ على تقدير: َو�لل ُيريُد َعَر�َش �الآِخَرِة«

« ]�ملو�سولة[ عند  ة قوله: »�إنَّ بناء »�أيٍّ -  ومن �إجازة �لقيا�ش على ما جاء يف قر�ءة �ساذَّ

حذف �سطر �سلتها غرُي الزم، و�إمنا هو �أحقُّ من �الإعر�ب، ومن �سو�هد �الإعر�ب 

يَُّهْم} ]مرمي: 
يَعٍة �أَ : {َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلِّ �سِ

(4(
قر�ءة طلحـة بن م�سـرف ومعاذ بن م�سلم

، فيفهم من كالمه جو�ز 
(5(

من الآية 69[ بالنَّ�سب، و�إعر�بها حينئذ مع قلته قوي...«

اإعرابها قيا�سًا حمكومًا بقوته.

�إليه -مو�فقًا  ذهب  ما  ب�سعفه  �حلكم  مع  اذة  �ل�سَّ �لقر�ءة  على  �لقيا�ش  �إجازته  -  ومن 

�أو  �لظرف  بلفظ  تكن  مل  �لتي  �أي   – �ل�ضيحة  �حلال  تو�سيط  جو�ز  يف  �الأخف�ش- 

حرف �جلر- �إذ� كان �لعامل فيها ظرفًا �أو حرف جر م�سبوقًا ب�ساحب �حلال نحو: 

�ِر«؛ قال: »وي�سعف �لقيا�ش على �ل�ضيحة ل�سعف �لعامل وظهور  »َزْيٌد ُمتَِّكئًا يف �لدَّ

))) من �ل�سو�ذ، وهي قر�ءة �بن جماز. ينظر: �ملحرر �لوجيز 552/2، و�لك�ساف 255/2، والتبيان632/2.

)2) �ضح �لت�سهيل )/388.

)3) �ضح �لت�سهيل 3/)27.

)4) مـن �ل�سـو�ذ، وهـي قر�ءة هارون بن مو�سى �لقارئ وز�ئدة عن �الأعم�ش. ينظر: خمت�ض يف �سو�ذ �لقر�آن 88، والبحر 

�أيِّهم  �مرر على  قالو�:  ن�سبوها كما جروها حني  لغة جيدة؛  الكتاب 399/2: »وهي  �سيبويه يف  قال  املحيط 96/6). 

اأف�سل«.

)5) �ضح �لت�سهيل )/208.
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َماَو�ُت َمْطِويَّاٍت ِبَيِميِنِه}  : {َو�ل�سَّ
(((

لف �لعمـل، ومن �سو�هد �إجازته قر�ءة بع�ش �ل�سَّ

، فاأجاز قيا�سًا على �سعف.
(2(

]الزمر: من الآية 67[«

ر�بعًا: مل ُيعرف عن �بن مالك ما ُعرف عن غريه من �ملتقدمني من تخطئة �لقر�ءة �لقر�آنيَّة 

�ء وقذفهم باللحن و�لُبعد عن �لعربيَّة؛ بل �إنَّ  عن يف �لُقرَّ �أو و�سفها بالُبعد �أو �لُقبح، �أو �لطَّ

 مقبولة لديه، وقد قعد قو�عده على �سوئها، 
s

جميع �لقر�ء�ت �لثابتة �الإ�سناد �إىل �لنبي 

يف  غاية  هي  مما  �أو  ة،  �ل�ساذَّ من  كانت  �أو  �لع�ضيَّة،  �أو  �ل�سبعيَّة  �ملتو�ترة  من  كانت  �سو�ء 

�ل�سذوذ على َحدِّ تعبريه. و�سو�ء عرف قارئها �أم كان جمهواًل وُنقلت عمن يوثق بنقله؛ فما 

جاء منها على وجه قوي يف �لعربيَّة �عُتمد �أ�ساًل يقا�ش عليه، وما جاء على وجه �سعيف �أو 

خمالف ملا ��ستهر من �لقيا�ش فهي يف �أدنى حاالتها متثِّل لغة ف�سيحة من لغات �لعرب حُتفظ 

وال يقا�ش عليها، فمخالفة قر�ءة ثابتة للقيا�ش ال مينع من قبولها كما ذكر �بن مالك؛ وعلل 

ذلك بقوله: »ل�سحة نقلها، كما قبلت �أ�سياء تنايف �لقيا�ش بالنقل...كقولهم: »��ْسَتْحَوَذ« 

بٍّ  ُلبِِّه«، وكقولهم: »َهَذ� ُجْحُر �سَ
ْلُبِبِه« وقيا�سه: »�أَ وقيا�سه »��ْسَتَحاَذ«، وقولهم: »َبَناُت �أَ

�ء فهم حمل ثقة وف�ساحة لديه  . �أما �لقرَّ
(3(

َخِرٍب« وقيا�سه: »َخِرٌب«...و�أمثال ذلك كثرية«

الأنهم �أمناء هذ� �لوحي وحفاظه.

�ساذة  كانت  ولو  �لقر�ء�ت  �ســوء  علـى  �لقـو�عـد  تقعيـده  �سـو�هد  �أو�سـح  -  فمـن 

قبله.  لها  ما  �لرتكيب عك�ش  �لع�ضة يف  فيها: »ولتاء  قال  �لتي  �لت�سهيل  قاعدته يف 

ن  ا �ُسكِّ ُها �لتميميون، وقد ُتفَتح، ورمبَّ ينها يف �لتاأنيث �حلجازيُّون، ويك�ضِ ن �سِ وُي�سكِّ

�لتاأنيث  يف  ع�ضة  �سني  �أن  �إىل  »�أ�ضت  بقوله:  �لقاعدة  هذه  و�ضح   .
(4(

َع�َض« عني 

))) هي قر�ءة عي�سى بن عمر. ينظر: خمت�ض يف �سو�ذ �لقر�آن 32). وقال اأبو جعفر يف اإعراب القراآن 22/4: »و�أجاز �لك�سائي 

و�لفر�ء و�أبو �إ�سحاق »مطويات« بك�ض �لتاء على �حلال«. 

)2) �ضح �لت�سهيل 346/2.

)3) �ضح �لكافية �ل�سافية 982/2.

)4) الت�سهيل 7)).



439

 :
(((

�ساكنة عند �حلجازيني، ومك�سورة عند �لتميميني؛ وعلى لغتهم قر�أ بع�ش �لقر�ء

: {اْثَنَتا 
(2(

ََة َعْينًا} ]�لبقرة: من �الآية 60[، وقر�أ �الأعم�ش َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه �ْثَنَتا َع�ضِ  }

: {اأََحَد 
(3(

َع�َضََة} بالفتح، وهذ� �أ�سذ من قر�ءة من قر�أ بالك�ض. وقر�أ يزيد بن �لقعقاع

 �ساحب حف�ش ب�سكون {�ْثَنَتا ْع�ض} وهي 
(4(

�لعني، وقر�أ هبرية ْع�ض} ب�سكون 

. وروعيت 
(6(

. وكل هذه �الأحو�ل م�سار �إليها يف منت �لكتاب«
(5(

�أ�سد من قر�ءة يزيد

جميع هذه �لقر�ء�ت يف �سوغ �لقاعدة، مع �الإ�سارة �إىل �أنَّ من هذه �لقر�ء�ت ما هو 

�ساذ ومنها ما هو �سديد �ل�سذوذ.

-  و��ستدل بقر�ءة ال يعرف قارئها؛ بل �عتمدها ثقًة منه يف ناقلها وهو �سيبويه، �إذ و�فقه 

ط؛ فقال: »�إذ�  يف جو�ز ن�سب �مل�سارع �مل�سبوق بـ»فاء« �أو »و�و« بعد جو�ب �ل�ضَّ

�أخذت �أد�ة �ل�ضط جو�بها، وذكر بعده م�سارع بعد »فاء« �أو »و�و« جاز: جزمه 

»�أن«...وبلغنا  �إ�سمار  على  ون�سبه  �ال�ستئناف،  على  ورفعه  �جلو�ب،  على  عطفًا 

]�لبقرة:  اُء}  َي�سَ َمْن  َب  َوُيَعذِّ اُء  َي�سَ مِلَْن  َفَيْغِفَر  �لُل  ِبِه  ْبُكْم  : {ُيَحا�سِ
(7(

قراأ بع�سهم  اأنَّ 

�إعر�ب  �أبو جعفر يف  وقال  �الأعم�ش،  �إىل  فيهما  ُن�سبت  و   ،(80 �لب�ض  ف�سالء  و�إحتاف   ،(3 �ل�سو�ذ  ينظر: خمت�ض يف   (((

َة عينًا} وهذه لغة بني متيم، وهذ� من لغتهم نادر الأنَّ �سبيلهم  القراآن )/230: »وقر�أ جماهد وطلحة وعي�سى {�ثنتا َع�ضِ

�لتخفيف ولغة �أهل �حلجاز َع�ْضَة«.

)2) ينظر: �سو�ذ يف �إعر�ب �لقر�آن 3)، و�إحتاف ف�سالء �لب�ض 80). قال ابن عطية يف املحرر الوجيز )/52): »قر�أ �الأعم�ش 

{َع�َضَة } بفتح �ل�سني وهي لغة �سعيفة«.

)3) ينظر: خمت�ض يف �سو�ذ �لقر�آن 66، وقال اأبو جعفر يف اإعراب القراآن 3/2)3: »وقر�أ �أبو جعفر و�حل�سن {�إين ر�أيت �أََحَد 

ْع�َض} باإ�سكان �لعني، فزعم �الأخف�ش و�لفر�ء �أنهم ��ستثقلو� �حلركات فحذفو� ملا كرثت، قال �أبو جعفر مل يذكر هذ� 

�سيبويه؛ بل يجب على ن�ش كالمه �أن ال يجوز، الأنه قال �أحد ع�ض مثل �أحد جمل، وال يجوز عنده حذف �لفتحة 

خلفتها«.

)4) مل �أقف على م�سدر هذه �لقر�ءة.

�أربع حركات ال تنطبق عليها الأنها  �أن علة ت�سكني �لعني يف {�أَحَد ْع�َض}؛ وهي تو�يل  )5) وجه �سذوذها عن �سابقتها 

م�سبوقة ب�ساكن. 

)6) �ضح �لت�سهيل 2/)40.

)7) هي قر�ءة �بن عبا�ش و�الأعرج و�أبي حيوة. ينظر: �إعر�ب �لقر�آن للنحا�ش )/350، وم�سكل �إعر�ب �لقر�آن )/46)، والبحر 

376/2. وهي من دون عزو يف �لكتاب 90/3.
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. وباجلزم نافع، و�بن كثري، و�أبو 
(((

من الآية 284[... وقر�أ بالرفع عا�سم، و�بن عامر

.
(3(

»
(2(

عمرو، وحمزة، و�لك�سائي

قبلها لكون  لديه، وقد  �لن�سب غري متحققة  قر�ءة  ن�سبة  �أنَّ  �لكالم  �سياق  ويت�سح من 

ناقلها ثقة ثبت، وقد قال عنه: »�إنَّ �سيبويه مل يكن ليحتج ب�ساهد ال يثق بانت�سابه �إىل من يثق 

؛ فما د�مت �لقر�ءة منقولة ممن يوثق بعربيَّته فال منا�ش من قبولها.
(4(

به«

-  ومـن قبولـه للـقر�ءة �أن يخرجها على لغة من لغات �لعرب متو�ترة كانت �أم �ساذة؛ 

: {َفاْجَعْل �أَْفِئَدًة ِمَن �لنَّا�ِش َتْهَوى �إَِلْيِهْم} ]اإبراهيم: من الآية 37[ 
(5(

ففي قر�ءة بع�سهم

بفتح و�و »تهَوى« خالف �بن مالك �جلمهور؛ فلم يحكم بزيادة »�إىل« على معنى 

ن �لفعـل معنـى »متيل«؛ بل حملها على �أ�سل قر�ءة �جلمهور  مِّ »تهَو�هـم«، ومل ُي�سَ

َية:  ى، ويف َنا�سِ ي: َر�سَ {َتْهِوي} »فجعل مو�سع �لك�ضة فتحة، كما يقال يف َر�سِ

، ثم خرج عليها بع�ش �ل�سو�هد. ومثل ذلك يف �لقر�ءة 
(6(

اة، وهي لغة طائية« َنا�سَ

اِحَر�ِن} ]طـه: من �الآية 63[، �لتي قال عنها: »ولغة بني  : {�إِنَّ َهَذ�ِن َل�سَ
(7(

�مل�سهورة

�حلارث بن كعب �إلز�م �ملثنى وما جرى جمر�ه �الألف يف كل حال، وبهذه �للغة قر�أ 

اِحَر�ن}، وو�فق  نافع و�بن عامر و�لكوفيون �إال حف�سًا قوله تعاىل: {�إنَّ َهَذ�ِن ل�سَ

 ،345/2 غلبون  البن  و�لتذكرة   ،5(4/( علـي  الأبي  و�حلجـة   ،(95 �ل�سـبعة  ينظـر:  ويعقـوب.  جعفـر  �أبـو  وو�فقهـم   (((

والإحتاف 4)2.

)2) وو�فقهم خلف و�ليزيدي و�الأعم�ش. ينظر: �ل�سبعة 95)، و�حلجة الأبي علي )/4)5، والإحتاف 4)2. 

)3) �ضح �لكافية �ل�سافية 603/3). وينظر: الكتاب 90/3.

)4) �ضح �لكافية �ل�سافية 039/2).

)5) ملع الأدلة )8.

)6) �ضح �لت�سهيل 43/3). قال يف �ضح �لكافية �ل�سافية 37/4)2: »�طرد يف لغة طيئ: ما �آخره ياء تلي ك�ضة من فعل �أو ��سم 

جعل �لك�ضة فتحة، و�لياء �ألفًا«. 

}، وقر�أ  )7) قر�أ نافع و�بن عامر وحمزة و�لك�سائي {�إنَّ َهَذ�ِن}، وقر�أ �أبو عمرو {�إنَّ َهَذين}، وقر�أ �بن كثري {�إْن َهَذ�نِّ

حف�ش عن عا�سم {�إْن َهَذ�ِن}. ينظر: �ل�سبعة 9)4، و�حلجة يف �لقر�ء�ت البن خالوية 242، و�حلجة الأبي علي42/3)، 

واملحرر الوجيز 50/4.
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عر.  د ذلك ب�سو�هد �ل�سِّ ، و�أكَّ
(((

يف ذلك �حلارثيني بنو �جلهيم وبنو �لعنرب«

من  موقفه  �لباب-�أعني  هذ�  يف  �ملتاأخرين  عند  مالك  �بن  �سهرة  جاءت  خام�سًا: 

�لقر�ء�ت- مـن ت�سحيحـه للقـر�ء�ت �مل�سـهورة �ملتو�تـرة، ونقـ�ش قو�عـد �جلمهـور بهـا، 

خمالفًا بذلك مـن �سـبقه مـن �لنحويـني �لذين قدمو� �لقيا�ش عليها، وقعدو� �لقو�عد بعيد�ً 

عنها، ومنهم من غاىل فو�سفها بالقبح �أو �خلطاأ �أو عدم �جلو�ز، ومنهم من طعن يف قارئيها 

هذ�  مالك يف  �بن  موقف  ميتدح   
(2(

�ل�سيوطي ما جعل  وهذ�  و�للحن،  بالوهم  وو�سفهم 

�ل�ساأن. 

�ء  �لُقرَّ »�أئمة  �أنَّ  يعلم  الأنَّه  �لالئق،  �لقر�ءة يف مو�سعها  قد و�سع  مالك  �بن  �أنَّ  و�حلق 

ال تعمل يف �سيء من حروف �لقر�آن على �الأف�سى يف �للغة و�الأقي�ش يف �لعربيَّة؛ بل على 

ف�سو  وال  عربية  قيا�ش  يردها  مل  �لرو�ية  ثبتت  و�إذ�  �لنَّقل،  يف  و�الأ�سحِّ  �الأثر،  يف  �الأثبت 

. فعمد �إىل دعمها بقيا�ش �سحيح، 
(3(

لغة؛ الأنَّ �لقر�ءة �سنة متبعة يلزم قبولها و�مل�سري �إليها«

�أ�سهر �سو�هد هذ�  �لعرب، ومن  لغة من لغات  �أو بتخريجها على  فيه،  و�سماع ال ماأخذ 

�النت�سار:

�ُضََكاِئُهْم}  �أَْوالَدُهْم  َقْتُل  ِكنَي  �مْلُ�ْضِ ِمَن  ِلَكِثرٍي  ُزيَِّن  {َوَكَذِلَك   :
(4(

عامر ابن  قراأ   -(

�لفاعل،  عن  �لنيابة  على  »قتل«  ورفع  للمجهول،  »زين«  ببناء   ](37 الآية  من  ]الأنعام: 
ون�سب »�أوالدهم« على �ملفعولية للم�سدر، وجر »�ضكائهم« على �الإ�سافة للم�سدر.

عر، وما جاءت به  وقد ذهب �جلمهور �إىل منع �لف�سل بني �ملت�سايفني �إال يف �ضورة �ل�سِّ

هذه �لقر�ءة من �إ�سافة »�ضكائهم« �إىل »قتل« و�لف�سل »باأوالدهم« �ملفعول يقت�سي جو�زه 

))) �ضح �لت�سهيل )/62.

)2) ينظر: �القرت�ح 80.

)3) نقله �ل�سيوطي يف �الإتقان )/204 عن �أبي عمرو �لد�ين.

)4) ينظر: ال�سبعة 270، و�حلجة الأبي علي 4/2)2، و�لتذكرة البن غلبون 2/))4.
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يف الختيار.

وملا كان ر�أي جمهور �لنَّحويني ي�سطدم مبا جاءت به هذه �لقر�ءة وقف منها بع�سهم 

�لقر�ءة:  به  �لذي جاءت  �لوجه  يقول عن هذ�  �ء  �لفرَّ �لرف�ش؛ فهاهو  قارئها موقف  ومن 

اأبو جعفر  ، ويقول 
(((

»وهذ� مما كان يقوله نحويو �أهل �حلجاز، ومل جند مثله يف �لعربية«

�لنَّحا�ش: »فاأما ما حكاه �أبو عبيد عن �بن عامر و�أهل �ل�سام فال يجوز يف كالم وال �سعر، 

و�إمنا �أجاز �لنَّحويون �لتَّفريق بني �مل�ساف و�مل�ساف �إليه يف �ل�سعر بالظرف الأنَّه ال يف�سل، 

. وقال 
(3(

. وقال ابن خالويه: »وهو قبيح يف القراآن«
(2(

فاأما بالأ�سماء غري الظروف فلحن«

، وينقل 
(4(

�لفار�سي: »وهذ� قبيح قليل يف �ال�ستعمال، ولو ُعدل عنها �إىل غريها كان �أوىل«

وَوْهم  �لقر�ءة،  هذه  َوْهي  �إىل  يذهبون  »و�لب�ضيون  فيقول:  �لب�ضيني  ر�أي  �الأنباري  �بن 

�لقارئ؛ �إذ لو كانت �سحيحة لكان ذلك من �أف�سح �لكالم، ويف وقوع �الإجماع على 

.
(5(

خالفه دليل على وهي �لقر�ءة«

»�لف�سل  �أنَّ  ر�أي �جلمهور وقرر  منزلتها ونق�ش  �لقر�ءة  �أنزل هذه  فقد  مالك  �بن  ا  �أمَّ

يخت�ش  وال  �الختيار،  يف  جائز�ً  يكون  باأن  جدير  مرفوعًا  يكن  مل  �إذ�  �مل�ساف  مبعمول 

، وجعل �أقوى �أدلته هذه �لقر�ءة، وعلل قوتها بقوله: »الأنها ثابتة بالتو�تر، 
(6(

باال�سطر�ر«

ة �إىل موثوق بعربيَّته، قبل �لعلم باأنه من كبار �لتابعني، ومن �لذين ُيقتدى بهم يف  ومعزوَّ

�لف�ساحة، كما ُيقتدى مبن يف ع�ضه من �أمثاله �لذين مل يعلم عنهم جماورة للعجم يحدث 

بها �للحن، ويكفيه �ساهد�ً على ما و�سفته به �أن �أحد �سيوخه �لذين عول عليهم يف قر�ءة 

.»d لقر�آن عثمان بن عفان�

))) معاين �لقر�آن )/358.

)2) اإعراب القراآن 98/2.

)3) �حلجة يف �لقر�ء�ت )5).

)4) �حلجة 4/2)2.

)5) �الإن�ساف 436/2.

)6) �ضح �لت�سهيل 276/3. وينظر: �ضح �لكافية �ل�سافية 2/)98.
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للقـارئ  �النت�سـار  و�أعقب  له،  �نت�سار�ً  يت�سمن  وهو  �لقارئ،  من  وموقفه  ن�سه  هذ� 

بقولـه: »وجتويـز مـا قر�أ بـه فـي قيـا�ش �لنَّحو قوي«، فاأكد ما جاءت به �لقر�ءة بوجوه من 

القيا�س، وهو: اأنَّ الفا�سل هنا ف�سلة ل اعتداد به، وهو اأي�سًاً مقدر التاأخري، ثم اإنَّ العرب 

عر كثري�ً؛ فا�ستحق �لف�سل بغري �الأجنبي �أن يكون له مزية  ��ستعملت �لف�سل باأجنبي يف �ل�سَّ

}...« فاآزر �لقيا�ش  فجاز يف �لنَّرث، ثم قال: »وكرثت نظائر {    

ِلَف  َبَّ �لَل خُمْ �سَ
: {َفال حَتْ

(((
ب�سماع من �سعر ال �ضورة فيه، وحديث، وقر�ءة بع�ش �ل�سلف

َوْعَدُه ُر�ُسِلِه} ]اإبراهيم: من الآية 47[ بجر »�لر�سل« ون�سب »�لوعد«.

فال عجب بعد كل هذ� �ل�سيل �جلارف من �لنقد �أن يحفل �ملتاأخرون بر�أي �بن مالك 

 .
(2(

و�نت�ساره، ويقتب�سونه، ويعلون من �ساأنه، ويتَّبعون طريقه يف �لرد و�النت�سار

 ،]( الآية  من  ]الن�ساء:  َو�الأْرَحاِم}  ِبِه  اَءُلوَن  َت�سَ �لَِّذي  �لَل  {َو�تَُّقو�   :
(3(

قر�أ حمزة  -2

بخف�ش »�الأرحام«.

وقد ذهب �جلمهور �إىل وجوب �إعادة �جلار عند �لعطف على �ل�سمري �ملجرور، وما 

�إعادته  دون  من  بالباء  �ملجرور  �ل�سمري  على  عطفًا  »�الأرحام«  من جر  �لقر�ءة  به  جاءت 

يقت�سي �جلو�ز ال �لوجوب.

عجيب؛  موقف  منها  لهم  كان  �ملتو�ترة  �لقر�ءة  هذه  مع  �أقي�ستهم  تعار�ست  وعندما 

))) ذكرها من دون ن�سبه: �أبو �سامة يف �إبر�ز �ملعاين 464/2، وابن عطية يف املحرر الوجيز 346/3، و�لزخم�ضي يف �لك�ساف 

530/2. وقال �ساحب الإحتاف 274: » وقرىء �ساذ�ً {خملف َوْعَدُه ُر�ُسِلِه} بن�سب وعده وخف�ش ر�سله«.

)2) ومن ذلك �عرت��ش �أبي حيان يف �لبحر �ملحيط 232/4 على �لزخم�ضي �لذي رد هذه �لقر�ءة وطعن يف �لقارئ: »و�أعجب 

لعجمي �سعيف يف �لنحو يرد على عربي �ضيح حم�ش قر�ءة متو�ترة موجود نظريها يف ل�سان �لعرب«. يقول �لدكتور 

علي �أبو �ملكارم يف تقومي �لفكر �لنحوي 26): »وعلى �لرغم من تتبع �أبي حيان البن مالك يف مو��سع كثرية... فاإنه مل 

ياأخذ عليه �ال�ست�سهاد بالقر�ء�ت �ل�ساذة«.

)3) ينظر: ال�سبعة 226، و�حلجة الأبي علي 60/2، و�لتذكرة البن غلبون 2/)37.
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، ونقل عن �ملربد قوله: »لو �أين �سليت خلف �إمام فقر�أ بها لقطعت 
(((

فالفر�ء ي�سفها بالقبح

. و�أجمل �لنَّحا�ش �لنقل عن �لب�ضيني فقال: »وقد تكلم �لنَّحويون يف ذلك؛ 
(2(

�سالتي«

ا �لكوفيون فقالو�: هو قبيح،  ا �لب�ضيون فقال روؤ�ساوؤهم: هو حلٌن ال حتلُّ �لقر�ءة به، و�أمَّ فاأمَّ

ومل يزيدو� على هذ�، ومل يذكرو� علة قبحه فيما علمته، وقال �سيبويه: مل يعطف على �مل�سمر 

. وبلغ �الأمر بالر�سي �أن قال: »و�لظاهر �أنَّ حمزة جوز 
(3(

�ملخفو�ش الأنه مبنزلة �لتنوين«

.
(4(

ذلك بناء على مذهب �لكوفيني الأنَّه كويف؛ وال ن�سلم تو�تر �لقر�ء�ت �ل�سبع«

ونقل �بن يعي�ش تخريج �لب�ضيني للقر�ءة قائاًل: »وحمل �أ�سحابنا قر�ءة حمزة... على 

حذف �جلار، و�أنَّ �لتقدير فيه: وباالأرحام، و�الأمر فيها لي�ش بالبعيد ذلك �لبعد، فقد ثبت 

بهذ� جو�ز حذف �جلار يف �ال�ستعمال، و�إن كان قلياًل، ومل يثبت يف �ال�ستعمال �لعطف 

، وما كان 
(5(

على عاملني؛ فكان حمله على ماله نظري �أوىل، وهو من قبيل �أح�سن �لقبيحني«

�أغناه عن �لقبح لو طوع قيا�سه للن�ش �لقر�آين �ملتو�تر!. 

ال  هذ�  �أنَّ  �إال  �جلار  �إعادة  على  �ل�سو�هد  �أكرث  �أن  عـلى  ينــ�ش  مـالك  �بــن  �أنَّ  ومــع 

�أتبع  ثم  �جلو�ز،  موؤيد�ت  من  �لقر�ءة  هذه  وجعل  �إعادة،  بال  �لعطف  جــو�ز  مــن  مينع 

ذكرها م�سندة �إىل حمزة بقوله: »وهي قر�ءة �بن عبا�ش و�حل�سن وجماهد وقتادة و�لنخعي 

، فاأكدها بالتذكري بتو�ترها �أواًل، ثم قال: »ومثلها يف 
(6(

و�الأعم�ش و�بن وثاب و�بن رزين«

�لقائلني  �لنحويني  من  و�ل�ســلوبني  ويونــ�ش  ��ســـتثناه  قـــد  مــالك  �بــن  �أن  علمــًا   .252/( �لقــر�آن  معــاين  ينظــر:   (((

بوجوب �إعادة �جلار؛ وذلك الأنه قال يف مو�سع �آخر من �ملعاين )/290 عند �حلديث عن �إعر�ب »ما« يف قوله تعاىل: 

{                         } ]�لن�ســاء: من �الآية 27)[: »�إن �ســئت جعلــت »ما« يف مو�سـع خف�ش«، 

�إذ�  �لنحويني  مع  �مل�ساألة كعادته  �الأقوى يف  �لوجه  ر�أيه على  �مل�ساألة، وحمل  �جلو�ز يف  ر�ئحة  منه  مالك  �بن  فا�ستم 

��سطربت �أقو�لهم �أو �أوهمت ن�سو�سهم.

)2) نقله �حلريري يف درة �لغو��ش 56.

)3) اإعراب القران )/)43.

)4) �ضح �لكافية 356/2.

)5) �ضح �ملف�سل 98/2).

)6) �ضح �لعمدة 2/)66.
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كالم �لعرب كثري«، فا�ستدل على �سحة �لوجه �لذي جاءت عليه ب�سماع كثري؛ منه قوله 

تعـــالــى: {                  } ]�لبقــــرة: مـــن 

الآية 7)2[. والأن مو�سع �ل�ساهد يف هذه �الآية يحتمل �لتاأويل فال منا�ش من ذكر �سو�هد 

من �أقو�ل �لعرب و�أ�سعارهم �لتي رو�ها �سيبويه و�لفر�ء وقطرب، و�لتي ال حتتمل غري ما 

جاءت عليه قر�ءة حمزة. وقال يف مو�سع �آخر بعد ذكر �ثني ع�ض �ساهد�ً: »والأجل �لقر�ءة 

�ملذكورة و�ل�سو�هد مل �أمنع �لعطف على �سمري �جلر؛ بل نبَّهت على �أنَّ عود حرف �جلر مع 

.
(((

املعطوف مف�سل على عدم عوده«

 وُيذكر �أنَّ �بن مالك مل يقف عند حد تقوية �لقر�ءة باإثبات �لتو�تر و�سو�هد �ل�سماع؛ بل 

�عرت�ش �أدلة �ملانعني �لقيا�سية بقوله: »وللملتزمني �إعادة �جلار حجتان... وكلتا �حلجتني 

ل�سعف  �ملنع  من  �أ�سح  »و�جلو�ز  فقال:  �آخر  مو�سع  يف  �النت�سار  و�أجمل   ،
(2(

�سعيفة«

.
(3(

�حتجاج �ملانعني، و�سحة ��ستعماله نظمًا ونرث�ً«

: »و�الأرحاُم«، و�ساغ �لقاعدة 
(4(

وجتدر �الإ�سارة �إىل �أنَّه َقِبَل قر�ءة �لرفع �ل�ساذة يف �الآية

على �سوئها، فجعله ر�أيًا يف �مل�ساألة؛ �إذ قال يف �لكافية �ل�سافية:

اأََح���ّق ُب  فالنَّ�ضْ يُ��َع��اُد  ال  َح��ّق«)))»َوَح��ْي��ُث  َذاَك  ِعْنَد  ْفِع  للرَّ يُ��َرى  َوَق��ْد 

فجاء ر�أيه بعد هجوم �ل�سابقني على هذه �لقر�ءة ليقوي بالدليل و�لربهان و�حلجة �لوجه 

�لذي جاءت عليه، فُيحدث تاأثرًي� كبري�ً يف �حُلكم �لنَّحوي عامة، ويف موقف من بعده من 

.
(6(

هذه �لقر�ءة خا�سة

))) �ضح �لكافية �ل�سافية 254/3).

)2) �ضح �لكافية �ل�سافية 246/3).

)3) �سو�هد �لتو�سيح 53.

)4) وهي قر�ءة عبد �لل بن يزيد. ينظر: �ملحرر �لوجيز 4/2، والتبيان )/327.

)5) �ضح �لكافية �ل�سافية 237/3)، و�أكد جو�ز �لرفع باحلديث �لنبوي �ل�ضيف يف �سو�هد �لتو�سيح، ينظر �ش57.

)6) قال اأبو حيان يف البحر املحيط 67/3): »و�أما قول �بن عطية: ويرد عندي هذه �لقر�ءة من �ملعنى وجهان   =
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ُبوَن} ]�جلاثــية: مـن �الآيــة  : {ِلُيْجَزى َقْومًا مِبَا َكاُنو� َيْك�سِ
(((

3- قــر�ءة �أبــي جعفــر

على  »قومًا«  ون�سب  و�ملجرور،  �جلـار  �إىل  و�إ�سـناده  للمفعــول،  »يجــزي«  ببنـاء   ](4

�ملفعولية. ومينع غري �الأخف�ش من �لب�ضيني نيابة غري �ملفعول عند وجوده، وما تقت�سيه �الآية 

نيابة �جلار و�ملجرور، مع وجود �ملفعول »قومًا«. 

بعيد�ً عن  �أقامو� قاعدتهم  �أنهم  �أحو�لهم  فاأف�سل  �لقر�ءة  �أما موقف �جلمهور من هذه 

ذكرها؛ بل ُنِقَل عن �الأخف�ش -َعَلِم �جلو�ز يف �مل�ساألة- قوله: »هو جائز يف �لقيا�ش؛ و�إن 

. ومنهم من تاأولها على تقدير نائب حمذوف؛ �أي: لُيجزى �جلز�ء 
(2(

مل يرد به ال�ستعمال«

.
(3(

قومًا

عند  �إ�سحاق هو حلن  �أبو  فقال  َقْومًا}  »فاأما {لُيْجزى  قال:  �لنحا�ش  �أبا جعفر  لكن 

�لفر�ء -ر�أ�ش �ملدر�سة �لكوفية-  �أنَّ  . ومن �لعجب 
(4(

�لب�ضيني« �خلليل و�سيبويه، وجميع 

�ء فيما ذكر يل {لُيْجَزى قومًا}؛ وهو يف  �عرت�ش هذه �لقر�ءة بقوله: »وقد قر�أ بع�ش �لقرَّ

.
(5(

�لظاهر حلن«

�أما �بن مالك فقد ن�ش على مو�فقة �لكوفيني و�الأخف�ش، وعلل ذلك بقوله: »لثبوت 

�ل�سماع به، و�أقوى �ل�سو�هد يف ذلك قر�ءة �أبي جعفر يزيد بن �لقعقاع �ملدين: {ِلُيْجَزى 

 قر�أ بها �سلف �الأمة، 
s

=    فج�سارة قبيحة منه ال تليق بحاله وال بطهارة ل�سانه؛ �إذ عمد �إىل قر�ءة متو�ترة عن ر�سول �لل 

 بغري و��سطة عثمان وعلي و�بن م�سعود وزيد 
s

و�ت�سلت باأكابر قر�ء �ل�سحابة �لذين تلقو� �لقر�آن من يف ر�سول �لل 

باملعتزلة  �إال  تليق  �إىل رّدها ب�سيء خطر له يف ذهنه، وج�سارته هذه ال   بن كعب؛ عمَد 
ّ
�أُبي �ل�سحابة  بن ثابت و�أقر�أ 

كالزخم�ضي فاإنه كثري�ً ما يطعن يف نقل �لقر�ء وقر�ءتهم«.

))) ينظر: اإعراب القراآن للنحا�س 43/4)، و�إبر�ز �ملعاين 2/)60، والبحر املحيط 6/))3، والإحتاف )/502.

)2) نقله �بن جني يف �خل�سائ�ش )/397. ون�ش �الأخف�ش عام يف �مل�ساألة؛ ورمبا ق�سد من ترك �ال�ستعمال نيابة �مل�سدر �أو 

الظرف.

)3) ينظر: �ضح �ملف�سل 4/4)3، والبحر املحيط 6/))3.

)4) اإعراب القراآن 43/4).

)5) معاين �لقر�آن 46/3.
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. فلم يكتف باال�ستدالل بالقر�ءة؛ بل جعلها �أقوى �ل�سو�هد 
(((

ُبوَن}« َقْومًا مِبَا َكاُنو� َيْك�سِ

�ل�سماعية يف �مل�ساألة. و�نت�ض لها مبا ذكره �الأخف�ش من قيا�ش يف �مل�ساألة وباأربعة �سو�هد 

.
(2(

�سعرية

ويت�سح بعد هذ� �لعر�ش �ملوجز �أنَّ �ل�سيوطي عندما �أطلق مقولته �مل�سهورة: »وقد �أطبق 

قيا�سًا معلومًا؛ بل ولو  �إذ� مل تخالف  �لعربية  �ل�ساذة يف  بالقر�ء�ت  �لنا�ش على �الحتجاج 

 كان يتحدث 
(3(

خالفته يحتج فيها يف مثل ذلك �حلرف بعينه، و�إن مل يجز �لقيا�ش عليه...«

�أ�ساد برده على من  عن منهجه ومنهج متبوعيه يف ذلك؛ وعلى ر�أ�سهم �بن مالك �لذي 

عاب على �لقر�ء قر�ءتهم، على �لرغم من �أنَّ �بن مالك كان تابعًا لغريه يف كثري مما ذكره 

ا �أن يكون �أر�د بهذ� �لن�ش عموم �لنحويني فهذ� بعيد عن �لدقة يف �الأحكام؛  �ل�سيوطي، �أمَّ

�ء  بل �إنَّه ال ينطبق على �لكوفيني �أهل �لرو�ية و�العتد�د بامل�سموع، وقد طعن �سيخهم �لفرَّ

.
(4(

يف قر�ء�ت متو�ترة �سبعية

-مبنا�ضته  يكن  فلم  متميز،  منهج  �ساحب  كان  مالك  �بن  فاإنَّ  �أمر  من  يكن  ومهما 

، ويف �ملقابل مل يكن -بت�سعيفه بع�ش �لقر�ء�ت �أو تاأويلها 
(5(

�لقر�ء�ت و�لقر�ء- حمايد�ً �أثريًّا

 
ٌّ

فًا؛ بل تعامل مع �لقر�ء�ت كاأنها ن�شٌّ عربي �أو و�سفها باأنَّها غاية يف �ل�سذوذ- قيا�سّيًا �ضِ

يوطي بقوله: »البن مالك يف �لنَّحو طريقة �سلكها بني  ه ما ذكره �ل�سُّ موثوق، ف�سحَّ يف حقِّ

))) �ضح �لعمدة )/86).

)2) ينظر: �ضح �لت�سهيل 28/2).

)3) �القرت�ح 75.

)4) الحظت و�أنا �أتاأمل ما كتبه �لدكتور مهدي �ملخزومي يف مقارنته بني موقف �لب�ضيني و�لكوفيني من �لقر�ء�ت �أنه �نتقى 

�لفر�ء!. ينظر:  �لتي ردها  �لب�ضيون، و�أقام عليه �لكوفيون حكمهم، ومل يعر�ش للقر�ء�ت �ملتو�ترة  منها ما طعن فيه 

مدر�سة الكوفة 348-337. 

�لقر�آنية فريقني: فريق �ملحايدين �الأثريني؛ وهم من  �لقر�ء�ت  �لنحويني يف موقفهم من  )5) ق�سم �لدكتور �سعبان �سالح 

�إ�سحاق، وعي�سى بن عمر، و�خلليل،  �أو جتريح، ومنهم عبد �لل بن  بنقد  لها  يتعر�ش  بها، ومل  �لقر�ء�ت و�سلم  نا�ض 

و�لزجاجي، و�ل�سري�يف. و�لفريق �لثاين: فريق �لقيا�سيني �لذين مل ي�سلم و�حد منهم من �لطعن يف قر�ءة، �أو �لتهجم على 

قارئ �إذ� تعار�ست مع ما و�سلو� �إليه من �أقي�سة. ينظر: موقف �لنحاة من �لقر�ء�ت �لقر�آنية ))).
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طريقي �لب�ضيني و�لكوفيني؛ فاإنَّ مذهب �لكوفيني �لقيا�ش على �ل�ساذ، ومذهب �لب�ضيني 

�إتباع �لتاأويالت �لبعيدة �لتي خالفها �لظاهر. و�بن مالك ُيْعِلُم بوقوع ذلك من غري حكم 

 .
(((

عليه بقيا�ش وال تاأويل؛ بل يقول �إنَّه �ساذ...«

:
(((

املبحث الثاين: احلديث ال�صريف

يطلق �حلديث يف ��سطالح جمهور �ملحدثني على »قول �لنَّبي s وفعله، وتقريره. 

ومعنى »�لتَّقرير« �أنَّه فعل �أحد �أو قال �سيئًا يف ح�ضتهsومل ينكره، ومل ينهه عن ذلك بل 

�سكت وقرر. وكذلك يطلق �حلديث على قول �ل�سحابي، وفعله، وتقريره، وعلى قول 

.
(3(

�لتَّابعي وفعله وتقريره«

�أنَّه تربى منذ نعومة �الأظفار يف  �أف�سح �لعرب، وال�سيما  �أنَّ �لنبيsكان  وال�سك يف 

موئل �لف�ساحة و�لبيان، ثم بلغ �لكمال بتد�ر�ش �الإعجاز من كالم رب �لعزة كل عام، يف 

�نقطاع عن �لدنيا وخلوة مبن خلق �لل�سان، هذ� ف�ساًل عن �ال�سطفاء �لربَّاين للنَّبي �لكامل 

.s ملع�سوم�

 حديث ذو �سجون؛ فمنذ زمن 
(4(

و�حلديث عن �الحتجاج باحلديث قي ق�سايا �لنَّحو

))) �القرت�ح 440.

)2) ��ستدل �بن مالك يف �ضح �لت�سهيل مبئتني و�سبعة �أحاديث، ويف �ضح �لكافية �ل�سافية بثمانية و�سبعني حديثًا، ويف �ضح 

عمدة �حلافظ بخم�سني حديثًا، وذلك بح�سب فهار�ش حمققي هذه �ملوؤلفات، �أما �ضح �سو�هد �لتو�سيح و�لت�ضيح فهو 

كتاب �أقامه على �ال�ستدالل باحلديث يف ق�سايا �لنحو، مع �الإ�سارة �إىل �أن منها ما جاء على �سبيل �ال�ست�سهاد، ومنها ما 

جاء على �سبيل �لتمثيل و�ال�ستئنا�ش.

)3) مقدمة يف �أ�سول �حلديث 33.

)4) يقول �لدكتور حممود فجال يف كتابه »�حلديث �لنبوي يف �لنحو �لعربي« 99: »و�لدقة يف �لبحث �لعلمي متلي علينا 

حني نريد �خلو�ش يف ظاهرة �الحتجاج باحلديث �لنبوي �أن جنعل ر�أي �للغويني على حدة، ونتكلم عليه على �نفر�د، 

كما نتكلم عن راأي النحويني –قدميهم وحديثهم- يف هذه �لظاهرة على �نفر�د؛ الأن �للغويني ال يوجد فيهم من منع 

�ال�ست�سهاد باحلديث يف �للغة«. وينظر: »موقف �لنحاة من �الحتجاج باحلديث« �ش38، وما بعدها، و»معاجم غريب 

�حلديث و�الأثر و�ال�ست�سهاد باحلديث يف �للغة و�لنحو« �ش75)، وما بعدها. 
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�الحتجاج  ق�سية  يتحدثون يف  �لنَّحويون  فتئ  ما  680هـ( وحتى ع�ضنا  �ل�سائع )ت  �بن 

تناوله  �لذي  �لوحيد  ماع  �ل�سَّ م�سدر  هو  �ل�ضيف  �حلديث  كان  ورمبا  �لنبوي،  باحلديث 

�إليه،  �لنَّظر  يف  �ملختلفة  �لنَّحوية  �ملذ�هب  بني  تفريق  دون  من  و�ملعا�ضون  �ملتاأخرون 

�أنَّه ما كان ملتحدث يف هذه �لق�سيَّة �أن يتجاوز يف حديثه �بَن مالك،  و�لالفت يف �الأمر 

.
(((

فهو ميثل بد�ية ع�ض �لنَّه�سة يف �الحتجاج باحلديث

مر�حل  ثالث  منه  �لنَّحويني  وموقف  باحلديث،  �الحتجاج  مر�حل  تق�سيم  وميكن 

من  مالك  �بن  موقف  تاأمل  بعد  وذلك  وخ�سائ�سها،  �سماتها  منها  مرحلة  لكل  رئي�سة، 

قبله وبعده  �لنَّحويني  �لنَّحوي، وموقف  �لنَّبوي، وتوظيفه يف ق�سايا �ال�ست�سهاد  �حلديث 

من هذه الق�سية:

املرحلة االأوىل: االحتجاج باحلديث قبل ابن مالك:

قو�عد  �سبط  يف  �لرو�ية  الأهميَّة  �ملتتبعني  �أحد  وهو  قباوة  �لدين  فخر  �لدكتور  ذكر 

�للغة »�أنَّ �مل�سرية �لنَّحوية كانت حتى �لن�سف �الأول من �لقرن �لثاين ت�ستقي �أ�ساليبها يف 

لفقر  �ل�ضيفة  باالأحاديث  �ال�ستدالل  لديهم  وندر  �لنَّبوي،  ز�دهم  قل  رجال  من  �لدر�ش 

فيها من حيث �لتجربة �لعلمية و�خلربة �أو �ملهارة �ال�ستداللية؛ ولذلك �قت�ض منهجهم على 

�لنُّ�سو�ش �لعربية �الأخرى، �أي: �لقر�آن �لكرمي، وكالم �لعرب من �سعر ونرث، و�أ�سبح ذلك 

.
(2(

�سنة متبعة بني جمهور �لنحاة حينذ�ك«

وتغريت �ل�سورة مع بد�ية �لن�سف �لثاين من �لقرن �لثاين؛ �إذ �سهدت تلك �ملرحلة والدة 

�أول م�سنَّف نحوي �سحيح �لنِّ�سبة متكامل �الأجز�ء، وهو كتاب �سيبويه �ساحب �لتاأثري 

))) يقول �لدكتور فخر �لدين قباوة: »�نق�سم تاريخ �الحتجاج �لنحوي �إىل ع�ضين؛ يبد�أ ثانيهما بابن مالك ومنا�ضيه«.

)2) تاريخ �الحتجاج �لنحوي باحلديث �ل�ضيف 73).
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، ومتتد هذه �ملرحلة �إىل ما قبل ع�ض �بن مالك، وتتمثل 
(((

ر�ش �لنَّحوي �لكبري يف م�سرية �لدَّ

و�أبرز معاملها فيما يلي:

يف  وندرتها  �ال�ستدالل،  يف  �ل�ضيفة  �الأحاديـث  علــى  �لنَّحويـني  �عتمـاد  �أواًل:  قلــة 

ماع من �لقر�آن، و�أقو�ل �لعرب �ل�سعريَّة  م�سنَّفاتهم �إذ� ما قورنت ببقية م�سادر �ل�سَّ

و�لنَّرثيَّة.

ثانيًا:  �ساحب هذه �لقلة يف �العتماد على �حلديث �إعر��ش عن �خلو�ش يف تف�سري ذلك �أو 

تعليله �أو بيان موقفهم منه؛ �إذ »مل ي�سل �إلينا �أي خرب منهم، �أو �أي تعليق، �أو قول �أبدوه 

فيما يتعلق بهذ� �الأمر، وال ندري حقيقة موقفهم منه، �أي�سح عندهم �الحتجاج به 

؟ و�إن مل ي�سح فما �سبب عدم 
(2(

�أم ال ي�سح؟ و�إن �سحَّ فما �ضوط �حلديث �ملحتج به

تو�سيح  �سكوتهم عنه، وعن  �سبب  ما  ندري  مل نكن  به؟ كما  جتويزهم �الحتجاج 

.
(3(

موقفهم من �الحتجاج به؟«

بو�، وت�ساربـت    وكــان مـن نتيجـة مـا �سـبق �أن �ضَّق �ملتاأخــرون و�ملعا�ســرون وغرَّ

برف�سهم  ذلك  فـ�ض  من  فمنهم  وتعليلــه؛  �الأمر  هـذ�  تف�سـري  فـي  و�الآر�ء  �الأقـو�ل 

�لقلـة ال ي�سـل  �أو  للتـرك  �الحتجـاج باحلديـث، ومنهـم مــن حمل تعليلـــه �عتـذر�ً 

�لرتك  وتف�سري  �جلو�ز  عـدم  �ملقت�سـي  بالرفـ�ش  �لتف�سري  وبـني  �ملنـع.  درجـة  �إلـى 

�ملعا�ضين يف  بني  �الختالف  من  �سورة جديدة  �الحتجاج ظهرت  �ملقت�سي جـو�ز 

))) مل يقت�ض تاأثري كتاب �سيبويه يف �لنحويني يف �لع�سور �لالحقة على �الآر�ء �لنحوية، بل �أثَّر يف منهج �لدر��سة و�لتاأ�سيل؛ 

�إذ كان ذ� تاأثري كبري يف �لدر��سات �لنحوية �ملتاأخرة، ومن تاأثريه �ن�ض�ف �لنحويني عن �ال�ستدالل باحلديث، مما حد� 

بالدكتور قباوة �إىل ت�سميتها »�لعقدة �ل�سيبويهية«، و�أكد ��ستمر�رها يف تاريخ �لنحو حتى هزها �بن حزم، ونزعها �بن 

مالك. ينظر: تاريخ �الحتجاج �لنحوي باحلديث 352.

)2) ُي�ستثنى من ذلك �إ�سارة عابرة يف: ملع �الأدلة 83 البن �الأنباري: »�علم �أنَّ �لنَّقل ينق�سم �إىل ق�سمني: تو�تر و�آحاد. فاأما 

�لتو�تر فلغة �لقر�آن، وما تو�تر من �ل�سنة، وكالم �لعرب؛ وهذ� �لق�سم دليل قطعي من �أدلة �لنحو يفيد �لعلم«، فا�سرتط 

التواتر.

)3) موقف �لنحاة من �الحتجاج باحلديث 5).
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.
(((

هذه الق�سيَّة

لالحتجاج  تاأ�سياًل  �سهدت  قد  �ملرحلة  هذه  �إنَّ  �لقول  ذكره ميكن  �سبق  ما  ثالثًا:  مع كل 

و�ال�ست�سهاد باحلديث يف ق�سايا �لنَّحو؛ فعلى �لرغم من ندرة �الأحاديث يف م�سنَّفات 

د �عتماد �لنَّحويني عليها يف �لتقعيد، وهذ� �لقليل من  ة ما يوؤكِّ هذه �ملرحلة �إال �أنَّ ثمَّ

.
(2(

ماع �لنَّادر كاف الإثبات �عتماد �الحتجاج به �سمن �أ�ضب �ل�سَّ

�ملرحلة  هذه  م�سنَّفات  يف  �الأحاديث  حتديد  يف  �ملتاأخرين  ��سطر�ب  ر�بعًا:  ُيالحظ 

، وال�سيما يف بد�يتها، وقد �أ�سهمت �أمور يف هذ� �ال�سطر�ب؛ من �أهمها: 
(3(

وح�ضها

ترك �لنَّحويني �لت�ضيح باأنَّ هذه �لنُّ�سو�ش هي �أحاديث نبويَّة؛ فجاءت معظمها كما 

تاأتي بقية �أقو�ل �لعرب �لنَّرثيَّة. و��سطر�بهم يف حتديد مفهوم �حلديث، وهل ميكن 

))) �أثبت بع�ش �ملعا�ضين رف�ش �الأقدمني �الحتجاج باحلديث، ذ�كر�ً علل ذلك ومتبعًا يف ن�سه �أعالم �ملانعني كابن �ل�سائع 

اأنكر  48-55. ومنهم من  �لعربي  �لنحو  �أ�سول  و�أبي حيان، وممن ميثل هذ� �الجتاه �لدكتور حممد خري �حللو�ين، يف: 

رف�ش �الأقدمني �الحتجاج باحلديث، وف�ض قلة ذكره يف م�سنفاتهم مقارنة بالقر�آن �لكرمي و�أ�سعار �لعرب، وممن ميثل 

هذ� �الجتاه �لدكتور فخر �لدين قباوة، يف: تاريخ �الحتجاج �لنحوي باحلديث 6)2-8)2، وفيه �عرت��ش �ضيح على 

�حللو�ين ور�أيه يف �مل�ساألة.

)2) �أنكر بع�ش �لباحثني �أن تكون هذه �ملرحلة قد �سهدت تاأ�سياًل لال�ست�سهاد باحلديث، و�أن ما ت�سمنته كتب �لنحويني 

�أو  �أو �الحتجاج،  �إليه يف �ال�ست�سهاد  �أن يكون مق�سود�  �ل�سماع �الأخرى، من دون  �أدلة  �لتمثيل وتقوية  ال يتجاوز 

م�سدر�ً ال�ستنباط �حلكم �لنحوي، ويف ذلك �إتباع ملا ذكره �أبو حيان ونقله �ل�سيوطي يف �القرت�ح )9؛ اإذ قال: »على 

�أنَّ �لو��سعني �الأولني لعلم �لنَّحو، �مل�ستقرئني �الأحكام من ل�سان �لعرب، و�مل�ستنبطني �ملقايي�ش كاأبي عمرو بن �لعالء، 

وعي�سى بن عمر، و�خلليل و�سيبويه من �أئمة �لب�ضيني، وكمعاذ، و�لك�سائي، و�لفر�ء، وعلي بن �ملبارك �الأحمر، وها�سم 

�ل�ضير من �أئمة �لكوفيني؛ مل يفعلو� ذلك، وتبعهم على هذ� �مل�سلك �ملتاأخرون من �لفريقني وغريهم من نحاة �الأقاليم 

كنحاة بغد�د و�أهل �الأندل�ش«. ينظر: �أ�سول �لنحو �لعربي لنحلة 47.

)3) و�أذكر �ساهد�ً على ذلك: �ختالفهم يف �أحاديث »�لكتاب«؛ فالدكتور ح�سن عون يف »تطور �لدر�ش �لنحوي« 45 

«، وذكر �لدكتور فخر �لدين قباوة يف »تاريخ 
s

يقول: »ولي�ش يف �لكتاب كله حديث و�حد من �أحاديث �لر�سول 

يف  �حللو�ين  حممد  �لدكتور  عند  �أحاديث  ثمانية  وبلغت  �أحاديث،  �سبعة  �لكتاب  يف  �أنَّ   (76 باحلديث«  �الحتجاج 

»�أ�سول �لنحو �لعربي« 52، �أما �لدكتور عبد �الإله نبهان يف كتابه »�بن يعي�ش �لنحوي« 373 فقد قال: »ذكر اأ�ستاذنا 

اخ �ستة �أحاديث يف فهر�سه ل�سو�هد �سيبويه... ثم دلني على حديثني �آخرين... ثم وقعت على �لتَّا�سع يف  �لعالمة �لنفَّ

�أثناء عملي يف �ملف�سل... ووقعت على �لعا�ض يف فهار�ش حمقق �سيبويه �الأ�ستاذ عبد �ل�سالم هارون«. ونظرة �ضيعة �إىل 

عمل �ملحققني ومقارنته مبا ذكره �ملهتمون باحلديث يف م�سنفات �الأقدمني وح�ضها توؤكد هذ� �الأمر.
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�سم �أقو�ل �ل�سحابة و�لتَّابعني �إليه؟. وخلطهم بني ما جاء من هذه �الأحاديث على 

�سبيل �ال�ستدالل و�لتمثيل، وما جاء على �سبيل �ال�ست�سهاد و�الحتجاج. وكذلك 

�خللط بني م�سائل �للغة وم�سائل �لنَّحو و�ل�ضف يف ق�سية �الحتجاج باحلديث.

خام�ساً : نظراً لمتداد هذه املرحلة ملا يقرب من خم�سة قرون فاإن الدقة توجب القول باأنَّ 

�عتماد �لنَّحويني -يف هذه �ملرحلة- على �حلديث قد �تخذ خّطًا بيانّيًا ت�ساعديًّا؛ 

فبينما ت�سمن »كتاب« �سيبويه )ت 80)هـ( -�لذي ��ستمل على �أبو�ب �لنَّحو تف�سياًل 

وتاأ�سياًل وقارب جمموع �سفحاته �الألفي �سفحة- ع�ضة �أحاديث؛ ��ستملت �أجوبة 

هيلي )ت )58هـ( �ملخت�ضة يف »�أماليه« -�لتي مل تبلغ �سفحاتها ُع�ْض �سفحات  �ل�سُّ

د �لدكتور قباوة »�رتفاع �خلط  ، ولذ�ك يوؤكِّ
(((

»�لكتاب«- �أكرث من �سبعني حديثًا

. كما �أنَّه يثبت �أنَّ لهذ� 
(2(

�لبياين ب�سكل ظاهر يف كمية �الأحاديث �مل�ست�سهد بها«

�خلط »تعرجات كثرية ال جتاري �حلركة �لتاريخية، وفيها قفز�ت متميزة لدى بع�ش 

. وهذا -يف نظري- هو اأهم الأ�سباب 
(3(

�أعالمها، وتعرث�ت متفرقة لدى �الآخرين«

.
(4(

�فعة �إىل �ختالف �لنحويني يف ن�سبة �ضف �الأ�سبقية يف �الحتجاج باحلديث �لدَّ

�ساد�سًا:  مل ياأت بعد �ل�سهيلي وقبل �بن مالك من حمل لو�ء �الحتجاج باحلديث و��ستهر 

، ويف ظني لو �أنَّ �ل�سهيلي 
(5(

به، وو�سعه يف مو�سعه �لالئق من م�سادر �ال�ستدالل

))) وذلك بح�سب �إح�ساء حمقق »�أمايل �ل�سهيلي«، حممد �إبر�هيم �لبّنا، جاء معظمها يف معر�ش �لتوجيه �لنحوي و�الإعر�ب، 

ومنها ما جاء على �سبيل �ال�ستدالل �أو �الحتجاج. 

)2) تاريخ �الحتجاج �لنحوي باحلديث �لنبوي 82).

)3) تاريخ �الحتجاج �لنحوي باحلديث �لنبوي 84).

�بن مالك هو  �أبو حيان فريى  ا  �أمَّ �أنَّ بد�ية �الحتجاج باحلديث كانت على يد �بن خروف،  �ل�سائع  �بن  )4) فمثاًل يرى 

هيلي، وقيل غري ذلك. ينظر: �خلز�نة )/36-32،  �أول من ��ست�سهد باحلديث، و�أملح �لبغد�دي يف �خلز�نة �إىل �أ�سبقية �ل�سُّ

وموقف �لنحاة من �الحتجاج باحلديث 40.

)5) على �لرغم من �أن هذه �ملرحلة �سهدت حياة عدد من �الأعالم كابن خروف و�لعكربي و�بن يعي�ش و�بن �حلاجب و�بن 

هيلي، حتى �بن خروف  ع�سفور؛ �إال �أنه مل حتدث نقلة يف �الحتجاج باحلديث، ومل يرَق �أيٌّ منهم �إىل �إكمال ما بد�أه �ل�سُّ

- �لذي ن�سب �إليه �بن �ل�سائع بد�ية �الحتجاج باحلديث- مل �أجد يف �ضحه للجمل �إال 32 حديثًا، وتاأكد �الأمر =
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قائد   لكان هو بال منازع 
(((

�لنَّحو مف�سلة �أبو�ب  ي�ستمل على  كتب موؤلَّفًا كاماًل 

�سبقوه  �لذين  �لنَّحاة  مثل  يكن  »مل  الأنَّه  باحلديث؛  �الحتجاج  يف  �لنَّه�سة  ع�ض 

�أو قول جديد، وقد يكون  تبنى عليه قاعدة  ��ستدالل، قد  ي�ستدل باحلديث جمرد 

�حلديث  ي�ستقرئ  كان  و�إمنا  �لعرب؛  كالم  منثور  من  �أخرى  لعبار�ت  م�ساحبًا 

�أو  �سابقوه،  لها  يتعر�ش  مل  قاعدة جديدة  عليه  يبني  �أو  �سبيه،  له  فيما  به  وي�ستدل 

تعر�سو� لها ومنعو� وقوعها فيثبت وجود ما منعوه، �أو ي�ستدل بها ليخرج وجهًا 

�إليه هذه �مل�سائل- خمالفًا لقو�عد �ل�سابقني، �أو مما   –�أو من وجه 
(2(

راآه ابن قرقول

�ملعروفة  �ملطردة  �لقو�عد  ي�سعب حملها على  �أمور م�سكلة  وقع يف �حلديث من 

�لتي و�سعها �لنحاة... ويوؤكد لنا �ختالف طريقة �ل�سهيلي يف �الحتجاج باحلديث 

�أو  �إياها،  �وي  �لرَّ �لرو�ية وخطاأها، وحتريف  يبني �سحة  �أنَّه  �ل�سابقني  وبحثه عن 

�إياها �سحيحة كما قيلت، وقد ي�سكك فيها �إن وجد تخريجها على �لوجه  نقله 

د ما ذكره �لدكتور �حللو�ين من �أنَّ »عمل  ، وكل ذلك يوؤكِّ
(3(

�ملروي غري ممكن...«

 .
(4(

�ل�سهيلي يعد مقدمة �ساحلة لعمل �بن مالك«

= لدي عندما قر�أت ما �سطرته �لدكتورة �حلديثي بعد �طالعها على �ضحه للكتاب، وت�سككها يف كالم �بن �ل�سائع؛ �إذ ال 

تر�ه يختلف عن �لنحاة �لذين �سبقو� �ل�سهيلي، وقد ��ستقر�أت طرفًا من تر�ث �بن ع�سفور ومل جتد لديه جديد�ً؛ بل رمبا 

كان من �ملتعرثين يف �ال�ستدالل باحلديث. ينظر: موقف �لنحاة 7)2، 238. �أما فيما يتعلق بابن يعي�ش و�بن �حلاجب 

 ،4(4 �إىل ما كتبه بع�ش �ملعا�ضين عنهما، وهما �لدكتور عبد �الإله نبهان يف كتابه �بن يعي�ش �لنحوي  �لنظر  فيكفي 

و�لدكتور �إبر�هيم عبد�لل يف كتابه �بن �حلاجب �لنحوي )4)؛ فقد �أكد� �أنَّ هذين �لعلمني ال يختلفان عن �ل�سابقني من 

�أو�ئل �لنحويني.

))) �ملوؤلَّف �لنَّحوي �لوحيد لل�سهلي هو »نتائج �لفكر«، وهو -بح�سب قول �ملحقق �ش5)- ل يعدو كونه تعليقًا على 

بع�ش �مل�سائل �لتي �أ�سار �إليها �ساحب �جلمل. ومع ذلك فقد ��ستمل على 42 حديثًا بح�سب �إح�ساء �لدكتور قباوة يف 

تاريخ �الحتجاج �لنحوي باحلديث 82).

هيلي، و�ملتوفى �سنة 569هـ، و�أمايل  )2) هو �إبر�هيم بن يو�سف بن عبد �لل بن بادي�ش �أبو �إ�سحاق �بن قرقول، �ساحب �ل�سُّ

�ل�سهيلي هي يف حقيقتها �أجوبة عن �مل�سائل �لتي �ساأل عنها �بن قرقول رحمه �لل. ينظر ترجمته يف �لو�يف بالوفيات 

09/6). ودرا�سة املحقق �س4).

)3) موقف �لنحاة من �الحتجاج باحلديث 206.

)4) �أ�سول �لنحو �لعربي 53.
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املرحلة الثانية: ابن مالك واحتجاجه باحلديث:

»و�إذ  �ل�سابع؛  �لقرن  �نت�سف  حتى  متنامية  وئيدة  باحلديث  �الحتجاج  خطى  �سارت 

ر�ش �إمام يف �لنَّحو و�حلديث، ذو جتربة �أ�سيلة وخربة نا�سجة،  ذ�ك دخل حمر�ب هذ� �لدَّ

فتية،  جديدة  ��ستداللية  مهارة  ليكون  �حلاين،  �الأب  بروح  بينهما  يز�وج  �أن  فا�ستطاع 

بها  وي�سيف  �لنطاق،  و��سعة  ثرة  نبوية  مبقوالت  و�الحتجاج  �لبحث  تعط�ش  ويروي 

. ذلكم كان ابن مالك 
(((

مل�سات �إىل بع�ش �الأ�سول و�لفروع �ل�سابطة و�الإحكام �ملنظمة«

ماع، ��ستعان به يف �لتَّقعيد و�ال�ستدر�ك  �لذي جعل �حلديث م�سدر�ً �أ�سياًل من م�سادر �ل�سَّ

�آية يف  باأنَّه  َف  �لرفيع، وهو من و�سِ �ل�ضف  بهذ�  �بن مالك  �أحق من  و�العرت��ش، ومن 

.
(2(

�الطالع على �حلديث؛ �إذ كان -رحمه �لل- تلميذ �ملحدثني و�سيخهم

وحني �أ�سعل �أبو حيان نار �النتقاد ت�سوع طيب �سنيع �بن مالك يف �إجالله للحديث 

كثري�ً  ت�سانيفه  يف  �مل�سنف  هذ�  لهج  »وقد  �لتذييل:  يف  قال  فقد  �لالئقة؛  �ملنزلة  و�إنز�له 

�إثبات �لقو�عد �لكليَّة يف ل�سان �لعرب مبا روي فيه،  باال�ستدالل مبا وقع يف �حلديث من 

، وقال: 
(3(

مني وال �ملتاأخرين �سلك هذه �لطريقة غري هذ� �لرجل« وما ر�أيت �أحد�ً من �ملتقدِّ

، وقال يف حديثه عن »كاأيِّن«: 
(4(

»�إنَّ �مل�سنف ي�ستدل باالآثار متعقبًا بزعمه على �لنَّحويني«

�إثبات   على عادته يف 
ّ
�أُبي باأثر جاء عن  بها، و��ستدل  ي�ستفهم  �أنها قد  �بن مالك  »وزعم 

.
(5(

�لقو�عد �لنَّحوية مبا روي يف �حلديث ويف �الآثار...«

))) تاريخ �الحتجاج �لنحوي باحلديث 93).

)2) قال املقري يف نفح الطيب 223/2 عن �بن مالك: »و�أما �الطالع على �حلديث فكان فيه �آية؛ الأنه كان �أكرث ما ي�ست�سهد 

�أ�سعار �لعرب«، وقال �ل�سيوطي يف  بالقر�آن، فاإن مل يكن فيه �ساهد عدل �إىل �حلديث و�إن مل يكن فيه �سيء عدل �إىل 

طبقات �حلفاظ )/520 عن �الإمام �ملحدث �ضف �لدين علي بن حممد �ليونيني ) ت)70هـ(: »قر�أ �لبخاري على �بن 

مالك ت�سحيحًا، وقر�أ �بن مالك عليه رو�ية«.

مبا  �ملبد�أ فكالمه مردود  مالك من حيث  �بن  �أ�سبقية  به  �أر�د  �إن  4408/9. وكالمه  �جلي�ش  لناظر  �لقو�عد  ينظر: متهيد   (3(

ذكرنا.

)4) ينظر: متهيد �لقو�عد 4408/9.

)5) �الرت�ساف 2/)79. وتكرر هذ� �ملعنى يف �الرت�ساف يف غري ما مو�سع ت�ضيحًا وتلميحًا.
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ومن �ملالحظ �أنَّ �الإعر��ش عن �خلو�ش يف م�ساألة �الحتجاج باحلديث، �أو تعليل �إقالل 

�ملتاأخرين منه �أو بيان �ملوقف من �ال�ست�سهاد به كان و��سحًا يف هذه �ملرحلة، كما �أنَّ �بن 

�أنَّه  �لرغم من  مالك نف�سه مل يبني موقفه متامًا عندما �سئل عن �الحتجاج باحلديث، على 

َع �أمام هذه �لق�سية؛ قال �أبو حيان: »وقال يل قا�سي �لق�ساة  –كما تنقل �لرو�يات- قد و�سِ
�مل�سنِّف،  قر�أ على  �لكناين �حلموي، وكان ممن  �إبر�هيم بن جماعة  بن  �أبو عبد �لل حممد 

وقد جرى ذكر�ً �بن مالك و��ستدالله مبا �أ�ضنا �إليه، قال ]�بن جماعة[: قلت له: يا �سيدي 

هذ� �حلديث روته �الأعاجم، ووقع فيه برو�يتهم ما نعلم �أنه لي�ش من لفظ �لر�سول s، فلم 

.
(((

يجب ب�سيء«

، وقد ذكر 
(2(

ث برو�ة �حلديث وفـي ر�أيـي �أن �سـمت �بـن مالك يرجع �إىل ثقة �ملحدِّ

 sلدكتور حممود ح�سني �أ�سبابًا ل�سكوت �الأو�ئل عن �لتَّ�ضيح مبوقفهم؛ منها: »�أنَّ �لنَّبي�

�ملقولة  فلم ترتك هذه  ؛ 
(3(

ُقَري�ش« �أينِّ من  َبيَد  �لَعَرِب  ُح  �أْف�سَ »�أَنا  �مل�سهورة:  قال قولته  قد 

جمااًل الأحد يف �ملناق�سة، وكاأنها جتعل �حلديث �أمر�ً م�سلَّمًا به، كما هو �الأمر يف �الحتجاج 

.
(4(

بالقر�آن �لكرمي«

و�لدليل على ذلك ما جنده يف م�سنَّفات �بن مالك �ملختلفة من ن�سو�ش مبثوثة توؤكد 

موقفه من �ال�ستدالل باحلديث، �أذكر منها:

))) ينظر: متهيد �لقو�عد لناظر �جلي�ش 0/9)44. وهو منقول من التذييل والتكميل.

)2) ذكر �بن �لطيب يف في�ش ن�ض �الإن�ض�ح )/492 تف�سري�ت عدة ل�سمت �بن مالك عن �الإجابة.

 مقااًل؛ �إذ نقل �ملال علي �لقاري يف �الأ�ض�ر �ملرفوعة 7)) 
s

)3) حديث م�ستهر ومعناه �سحيح، �إال �أنَّ يف �سحته عن �لنَّبي 

عن �ل�سيوطي قوله: »�أورده �أ�سحاب �لغر�ئب وال يعلم من خرجه وال �إ�سناده«. وقد ��ستدل �بن مالك بحديث قريب 

منه، وفيه ما يف هذ� �حلديث من �لطعن يف �الإ�سناد، وهو قوله يف �ضح �لت�سهيل 4/2)3: »ومثل م�ساو�ة »بيد« لـ»غري« 

اد بيد �أين من قري�ش، و��سرت�سعت يف بني �سعد««؛ بل قيل  : »�أنا �أف�سح من نطق بال�سَّ
s

يف �ال�ستثناء �ملنقطع قول �لنبي

فيه: »ال �أ�سل له وال ي�سح«. ينظر: �الأ�ض�ر �ملرفوعة 6)). 

)4) »�حتجاج �لنَّحويني باحلديث«: مقال من�سور يف جملة جممع �للغة �لعربية �الأردين، �ل�سنة �لثانية �ش42، ونقلته �لدكتورة 

�حلديثي يف »موقف �لنحاة من �الحتجاج باحلديث« 5).
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 sيرى �بن مالك �أنَّ �حلديث �ل�ضيف »�أف�سح �لنَّرث«، و»�أف�سح �لكالم«، و�لر�سول  -(

»�أف�سح �لنَّا�ش«، وكل هذ� �الأو�ساف هي حمل �إجماع؛ لكنها تاأتي عند �بن مالك 

يف معر�ش �العرت��ش على �ل�سابقني بن�سو�ش �حلديث، فتحمل يف طياتها حينئذ 

موقفًا من �ال�ستدالل �ملطلق باحلديث، ومن ذلك �أنَّ �بن مالك رجح �ت�سال ثاين 

�ملفعولني يف نحو: »كنته«؛ الأنَّه �سبيه بهاء �ضبته يف �أنَّه مل يحجز بينه وبني �لفعل 

فع، و�سمري �لرفع كجزء من �لفعل، وهو يف ذلك يعرت�ش على �سيبويه  �إال �سمري �لرَّ

مل  �النف�سال  »�إنَّ  قوله:  منها  بعلتني  ر�أيه  مالك  �بن  �النف�سال، وعلل  ح  �لذي رجَّ

عر، و�الت�سال و�رد يف �أف�سح �لنَّرث، كقول �لنَّبيs لعمرd يف ابن  يرد �إال يف �ل�سِّ

، فاأ�سار 
(2(

»
(((

َقْتِلِه« َيُكْنه َفاَل َخرْيَ َلَك يف  لََّط َعَليِه، و�إالَّ  َفَلْن ُت�سَ َيُكْنُه  �ل�سياد: »�إْن 

بذلك �إىل �أنَّ �حلديث �أف�سح �لنَّرث. 

عـة    ومـن ذلـك �إجازتـه �لف�سـل بـني �مل�سـاف و�مل�سـاف �إليـه مبعمـول �مل�سـاف فـي �ل�سَّ

ـَعر:  �ل�ّس ب�ضورة  �لف�سل  تخ�سي�سهم  يف  �جلمهور  على  معرت�سًا  قال  �إذ  و�الختيار؛ 

»وهـو جديـر بـاأن يجـوز فـي �الختيـار وال يختـ�ش باال�سطـر�ر، بذلـك �أقي�ش على 

، اأراد: 
(3(

اِحبي« وروده يف حديث �أبي ذرd �أنَّ �لنَّبي s قال: »َهْل �أَْنُتم َتاِرُكو يل �سَ

�أنتم تاركو �ساحبي يل، فف�سل بني �جلار و�ملجرور؛ الأنَّه متعلق بامل�ساف، وهو  هل 

، فو�سف �لنَّبيs باأف�سح 
(4(

�أف�سح �لنَّا�ش، فدل على �سعف قول من خ�سه بال�ضورة«

�لنا�ش عقب �عرت��سه باحلديث على جمهور �لنحويني.

ة« يف �ال�ستدالل؛ فقد قال يف م�ساألة جو�ز  2-  ن�ش �بن مالك على �أنَّ �حلديث »ُحجَّ

مطابقة �أفعل �لتف�سيل مع ما �أ�سيف �إليه من جهة �الإفر�د و�لتثنية و�جلمع و�لتذكري 

))) �سبق تخريجه �ش 72.

)2) �ضح �لكافية �ل�سافية )/)23.

 لو كنت ُمتَِّخذ�ً َخِلياًل« برقم: ])346[.
s

)3) �سطر حديث �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه 339/3): »باب قول �لنبي 

)4) �ضح �لت�سهيل 273/3.
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و�لتاأنيث عندما تنوى »من« وعدم جو�ز ذلك: »و�لدليل على �أنَّ مع ق�سد معنى 

َحبُِّكم 
ُكم ِباأَ »من« جتوز �ملطابقة وعدمها �جتماعهما يف قول �لنَّبيs: »�أال �أُْخرِبُ

�لذين  �أَْكَنافًا  وؤوَن  �ملوطَّ �أَْخالقًا  ِنُكم  �أََحا�سِ �لِقَياَمِة؛  َيوَم  اِل�َش  جَمَ ِمنِّي  و�أَْقَرِبُكم  �إيلَّ 

؛ فاأفرد »اأحب« و»اأقرب«، وجمع »اأح�سن«، ومعنى »من« 
(((

َياأَْلُفوَن وُيوؤَْلُفوَن«

مر�د يف �لثَّالثة«، وقد �عرت�ش �بن مالك على �بن �ل�ضَّ�ج �لذي �أوجب معاملة �أفعل 

�لتف�سيل حينئٍذ معاملة �لعاري من »�أل«؛ فيلزم �الإفر�د و�لتَّذكري، قال �بن مالك: 

.
(2(

»و�حلديث �لذي ذكرته حجة عليه«

�أثناء  ذكر يف  عندما  وذلك  �الحتجاج  �أوجه  �أقوى  �حلـديث  �أنَّ  علـى  نـ�ش  لقـد    بل 

�أنَّ �لهمزة �لتي قبلها قد ت�سقط وُيْكَتفى بتقديرها، و�ضب  حديثه عن »�أم« �لعاطفة 

و�إن مل يكن  �لهمزة يف �الختيار  �الأخف�ش حذف  قال: »و�أجاز  ثم  �أمثلة على ذلك، 

 s على ما ذهب �إليه �الأخف�ش قول ر�سول �لل 
(3(

بعدها »�أم«... و�أقوى �الحتجاج

. �أر�د: �أَو �إْن زنى و�إْن 
(4(

جلربيل a : »و�إْن َزنى و�إْن �َضََق؟ فقال: و�إْن َزنى و�إْن �َضََق«

.
(5(

�َضََق؟ الأنَّه من هذ� �لتقدير«

و�ال�ست�سهاد،  �الحتجـاج  فـي  غـريه  عـن  ُمْغـٍن  باأنَّه  �ل�سـريف  �حلديـث  3-  و�سـف 

�لنِّد�ء مع ��سم  وذلك يف �عرت��سه على �لب�ضيني �لذين ال يجيزون حذف حرف 

�لكالم  ُيحَذف يف  قال: »وقد  ثم  قلة،  �أجاز ذلك على  فقد  للنَّد�ء؛  �ملبني  �جلن�ش 

))) �حلديث بهذه �لرو�ية يف �لنِّهاية البن �الأثري 200/5.

)2) �ضح �لت�سهيل 59/3.

}، وال 
َّ
)3) �أر�د بقوة �الحتجاج هنا �أظهره و�أبينه يف �مل�ساألة؛ الأنَّ من �أدلة �الأخف�ش قوله تعاىل: {وِتلَك ِنْعَمة مَتُنَُّها َعَلي

يتوقع تف�سيل �بن مالك �حلديث على �لقر�آن، وجعله �أف�سل منه يف �لقوة.

)4) جزء من حديث �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه )/7)4: »باب يف �جلنائز ومن كان �آخر كالمه ال �إله �إال �لل...«، برقم 

]80))[، وم�سلم يف �سحيحه )/94: »باب من مات ال ي�ضك بالل �سيئًا دخل �جلنة...«، برقم ]94[.
)5) �ضح �لكافية �ل�سافية 7/3)2).
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 :s وكقوله ،
(((

�لف�سيح كقول �لنَّبي s مرتجمًا عن مو�سىs: »َثوبي َحَجُر«

و�هد  �ل�سَّ من  غريهما  عن  غنًى  �حلديثني  هذين  ويف   ،
(2(

َتْنَفِرِجي« �أَْزَمُة  ي  »��ْسَتدِّ

�أف�سح  �حلديثني: »وكالمه  هذين  ذكر  بعد  �آخر  مو�سع  وقال يف   .
(3(

ونظمًا« نرث�ً 

.
(4(

الكالم«

4-  و�سف �بن مالك من �أعر�ش عن �لنَّظر �إىل �حلديث يف تقعيد �لقو�عد بقلة �لعلم، 

ذلك  خ�شَّ  من  على  معرت�سًا  �إ�سافتها،  مع  »فم«  ميم  ثبوت  جو�ز  �إىل  وذهب 

بال�ضورة ومنهم �لفار�سي؛ فقال: »ويجوز �أن يقال: َكلَّْمُتُه من َفِمي �إىل َفِمِه، وَفُم 

اِئِم �أَْطَيُب  ُلوُف َفِم �ل�سَّ ُن ِمْن َفِم َعْمٍرو. ويف حديث ر�سول �لل s: »خَلَ َزْيٍد �أَْح�سَ

، ومل يقل: خللوف يف �ل�سائم، وهذ� يدل على قلة علم 
(5(

ِعْنَد �لل ِمْنِ ريِح �مِل�ْسِك«

 .
(6(

من زعم عدم ثبوت �مليم مع �الإ�سافة«

�الحتجاج  من  �لنظري  مالك  �بن  بيان موقف  ت�ساعد على  �لتي  �لن�سو�ش  �أبرز  هذه 

باحلديث �سحيحه و�سقيمه، �أما فيما يتعلق بالتطبيق �لعملي يف مناق�ساته �لنَّحوية فاإنَّ �أبرز 

مالمح �أثر �الحتجاج باحلديث يف نحو �بن مالك تتمثل فيما يلي:

�أواًل: مل يكن لدى �بن مالك يف بع�ش �مل�سائل �سوى �حلديث �ل�ضيف �ساهد�ً؛ ومع ذلك 

خالف جمهور �لنحويني وتفرد بر�أيه.

))) �سطر حديث �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه 249/3): »باب حديث �خل�ض مع مو�سى عليهما �ل�سالم«، برقم ]3223[، 

وم�سلم يف �سحيحه )/267: »باب جو�ز �الغت�سال عريانًا يف �خللوة«، برقم ]339[.

)2) قال �لعجلوين يف ك�سف �خلفاء )/)4): »»��ستدي �أزمة تنفرجي« رو�ه �لع�سكري، و�لديلمي، و�لق�ساعي، ب�سند فيه 

 يقوله«. وقال �ساحب �لنخبة �لبهية يف �الأحاديث �ملكذوبة على خري �لربية 
s

�ب عن علي قال كان ر�سول �لل  كذَّ

32 عن هذ� �حلديث: »باطٌل ال �أ�سل له«.

)3) �ضح �لكافية �ل�سافية 290/3).

)4) �ضح �لت�سهيل 387/3.

)5) �سطر حديث �أخرجه م�سلم يف �سحيحه 807/2: »باب ف�سل �ل�سيام«، برقم ])5))[. 

)6) �ضح �لت�سهيل 285/3. وينظر: )/49.
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؛ 
(((

ومن ذلك �أنَّه ذهب �إىل �أنَّ »قط« قد ت�ستعمل يف �الإيجاب، خمالفًا يف ذلك �جلمهور

حابة ر�سي  فقال: »وقد تقع »قط« مع فعل غري منفي لفظًا وال معنًى، كقول بع�ش �ل�سَّ

�لنَّفي  ، وقد يخلو من 
(2(

ُكنَّا َقطُّ و�آَمُنُه« َما  �أَْكرَثُ   s �لنَّبي  َمَع  الِة  َْنا بال�سَّ �لل عنهم: »َق�ضَ

لفظًا ال معنًى، و�أ�سري بذلك �إىل ما يف �حلديث �أن �أبّيًا قال: »كاأيِّن َتْقَر�أُ �ُسوَرَة �الأْحَز�ِب؟ 

، وقال يف مو�سع 
(4(

اأي: ما كانت كذا قط«  
(3(

» َقطُّ فقال:  َثالثًا و�َسْبِعنَي.  َعْبُد�لل:  َفَقاَل 

�آخر عن هذ� �ال�ستعمال: »وهو مما خفي على كثري من �لنَّحويني؛ الأنَّ �ملعهود ��ستعمالها 

. وقد جاءت يف هذ� �حلديث  ال�ستغر�ق �لزمان �ملا�سي بعد نفي. نحو: َما َفَعْلُت َذِلَك َقطُّ

.
(5(

دون نفي«

�بن  �أحد قبل  لها  يتعر�ش  �ل�ساهد �الأ�سا�سي يف م�سائل مل  �ل�ضيف  ورمبا كان �حلديث 

ر  �ملوؤخَّ �مل�ستثنى  يف  �الإتباع  على  �لنَّ�سب  ترجيحه  م�ساألة  يف  جنده  ما  ذلك  ومن  مالك؛ 

؛ اإذ قال: 
(6(

�ملتَّ�سل �ملتباعد تباعد�ً بيِّنًا عن �مل�ستثنى منه، وذلك يف �لكالم �لتَّام غري �ملوجب

»و�إمنا َرَجَح �الإتباع يف غري �الإيجاب على �لنَّ�سب الأنَّ معناه ومعنى �لنَّ�سب و�حد، ويف 

�الإتباع ت�ساكل �للفظني، فاإن تباعد� تباعد�ً بيِّنًا َرَجَح �لنَّ�سُب، كقولك: »َما َثَبَت �أََحٌد يف 

�حَلْرِب َثَباتًا َنَفَع �لنَّا�َش �إال َزْيد�ً«، »وال َتْنِزْل َعَلى �أََحٍد ِمْن َبني متيم �إْن َو�َفْيَتُهم �إال َقْي�سًا«؛ 

الأنَّ �سبب ترجيح �الإتباع طلب �لتَّ�ساكل وقد �سعف د�عيه بالتَّباعد، و�الأ�سل يف هذ� قول 

ُد �َسْوُكُها«، فقال له �لعبا�ش: يا ر�سول �لل �إال �الإْذِخَر،  �لنَّبيs: »ال ُيْخَتَلى َخاَلَها وال ُيْع�سَ

))) قال �أبو حيان يف �الرت�ساف 425/3): »وتخت�ش قط وعو�ش بالنفي... وقال �بن مالك: ورمبا ��ستعمل »قط« دون نفي 

لفظًا ومعنى، �أو لفظًا ال معنى، و��ستدل على ذلك مبا ورد يف �حلديث على عادته«.

)2) �سطر حديث �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه 597/2: »باب �ل�سالة مبنى«، برقم ]573)[.

)3) �سطر حديث رو�ه �الإمام �أحمد يف �مل�سند 32/5)، برقم ]245)2[. وي�ست�سهد �بن مالك بهذ� �حلديث �أي�سًاً على وقوع 

كاأين لال�ستفهام خمالفًا للجمهور، وهو ما ذهب �إليه �بن قتيبة و�بن ع�سفور. ينظر: �ضح �لت�سهيل 423/2.

)4) �ضح �لت�سهيل 2/)22.

)5) �سو�هد �لتو�سيح 93).

)6) مل يتطرق �أيٌّ من �لنحاة �إىل �ضط �لرت�خي قبل �بن مالك، ينظر: �الرت�ساف 508/3)، والهمع 255/3.
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ُت  َقَب�سْ �إَذ�  َجَز�ٌء  ِعْنِدي  �ملوؤِْمِن  ِلَعْبِدي  »َما  . وقد يكون من هذ�: 
(((

�الإْذِخَر« »�إال  فقال: 

.
(3(

»
(2(

َبُه �إال �جَلنََّة« ْنَيا ُثمَّ �ْحَت�سَ ِفيَُّه ِمْن �أَْهِل �لدُّ �سَ

«- مع بقاء عمله وجعله مقي�سًا،  كما �أنَّه ذهب �إىل جو�ز حذف حرف �جلرِّ -غري »ُربَّ

؛ قال ابن 
(4(

ن مثله، و�جلمهور على »�أنَّ عامل �جلرِّ ال يعمل مع �حلذف« يف جو�ب ما ت�سمَّ

ن مثله نحو: »َزْيٍد« يف َجَو�ب  « حمذوفًا يف جو�ب ما ت�سمَّ مالك: »ومثال �جلرِّ بغري »ُربَّ

من قيل له: مَبْن َمَرْرَت؟، وكقوله s �إذ قيل له: »فاإىل �أيِِّهَما �أُْهِدي«، قال: »�أَْقَرِبِهَما �إليِك 

.
(6(

 باجلرِّ على �إ�سمار»�إىل««
(5(

َبابًا«

.
(7(

و�أ�سار يف مو�سع �آخر �إىل جو�ز قيا�ش ذلك

ابقـني �ملخالفـني للجمـهور، و�أيدها باحلديث دون  �ل�سَّ �آر�ء  �بـن مـالك  ـح  ثانيـًا: رجَّ

�ء ومو�فقته له يف جو�ز �لعدول  �سـو�ه من م�سـادر �لـ�سماع. ومن ذلك ترجيحه ر�أي �لفرَّ

كجزئيه  وال  �إليه  �مل�ساف  جز�أي  �مل�سـاف  يكـن  مل  �إذ�  جمعه،  �إىل  �مل�ساف  تثنيـة  عـن 

�إىل �جلمـع �سـماعًا عند غري  �لعـدول  �للَّْب�ُش جـاز  �أُِمَن  �للبـ�ش؛ فقـال: »فـاإن  �أمـن  ب�ضط 

يف  وروده  كرثة  مع  �للب�ش،  ماأمون  لكونه  �أ�سح  هذ�  فـي  ور�أيـه  عنـده،  وقيا�سـًا  �ء،  �لفرَّ

�أَْخَرَجُكَما ِمْن  �لكالم �لف�سيح، كقول �لنَّبي s الأبي بكر وعمر ر�سي �لل عنهما: »َما 

))) �سطر حديث �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه )/452: »باب �الإذخر و�حل�سي�ش يف �لقرب«، برقم ]284)[.

)2) حديث قد�سي �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه 5/)236.: »باب �لعمل �لذي يبتغى فيه وجه �لل فيه �سعد«، برقم ]6060[، 

برفع كلمة »�جلنة«، وحينئذ ال �ساهد فيه.

)3) �ضح �لت�سهيل 282/2.

)4) �الإن�ساف )/)28.

يِِّهَما �أهدي؟ قال: »�أَْقَرِبِهَما ِمْنِك 
 فقالت: �إِنَّ يل َجاَرْيِن َفاإىَِل �أَ

s
َي �لل عنها �َساأََلِت �لنَّبي  ة َر�سِ )5) يف �حلديث �أنَّ َعاِئ�سَ

َبابًا«، وهو بهذه الرواية يف م�سند اأحمد بن حنبل 75/6)، برقم ]25462[. ورو�ية �لبخاري 788/2: »�إىل �أَْقَرِبِهَما ِمْنِك 

َبابًا« وال �ساهد فيها.

)6) �ضح �لت�سهيل 89/3).

)7) �ضح �لت�سهيل 92/3).
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بَِّحا �لل  اِجِعُكَما َف�سَ ، وقوله لعلي وفاطمة ر�سي �لل عنهما: »�إَذ� �أََوْيُتَما �إىل َم�سَ
(((

ُبُيوِتُكَما«

َت�ْساأَالِنَك َعن  ُفاَلَنُة وُفاَلَنُة   �حلديث، ويف حديث �آخر: »َهِذِه 
(2(

َتَعاىل َثالثًا َوَثالِثنَي...«

، ويف حديث علي وحمزة ر�سي �لل عنهما: 
(3(

�أَْجٌر« ِفيِه  �أَلُهَما  �أَْزَوِجِهَما  �إْنَفِاقِهَما على 

.
(5(

، و�أمثال ذلك كثرية«
(4(

َباُه ِباأَ�ْسَياِفِهَما« َ »َف�ضَ

يمريَّ فـي �إجازتـه نـ�سب ما بعد و�و �ملعية �إذ� كان قبلها ��سم مفرد،  كمـا و�فـق �ل�سَّ

و�مِتَناع  �لعطف،  وجوب  علـى  و�جلمهـور  ْيعَتُه،  و�سَ َرُجٍل  وُكـلُّ  َوَر�أَيَك،  �أَْنَت  نحـو: 

�لنَّ�سب على �ملعيَّة؛ قال �بن مالك: »ويقوي ما حكاه �ل�سيمري ما جاء يف �حلديث من 

على   ،
(6(

حَلاٍف« يف  و�إيَّاُه  و�أَنا  �لَوْحُي  َعَليِه  ُل  َيْنِزِ »َكاَن  عنها:  �لل  ر�ســي  عائ�ســة  قـول 

�نت�ساب  يكون  �أن  �آخر  مو�سع  فـي  ورجــح   .
(7(

حَلاف« فــي  و�إيَّاُه  �أََنا  و�أكـون  تقديـر: 

على  معتمد�ً  كذلك  ترجيحه  وكان  �لو�و،  بعد  مقدر  بفعــل  �ملفعولية  علــى  �ل�سمــري 

�حلديث؛ فقال: »�إال �أنَّ حمل »�أنا و�إياه يف حلاف« على باب �ملفعول معه �أوىل؛ الأنَّه قد 

يء �أَخوف َعَلْيُكم  َة �ل�سَّ و� فو �لل الأَنا َوَكرْثَ ِ روي يف حديـث �آخـر �أنَّ �لنَّبي s قال: »�أَْب�ضِ

بذلك...«،  بر�ساه  يثق  من  د�ر  �إىل  ه  َغرْيَ ��ْسِتْتَباِعِه  َجَو�ِز  »باب   :(609/3 �سحيحه  يف  م�سلم  �أخرجه  حديث  �سطر   (((

برقم]2038[.

)2) �سطر حديث �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه 2329/5: »باب التكبري والت�سبيح عند املنام«، برقم ]5959[. برو�ية: »�إذ� 

اِجَعُكَما...«. ُكَما �أو �أََخْذمُتَا َم�سَ �أََوْيُتَما �إىل ِفَر��سِ

ة عبد �لل َوَزْيَنُب �ْمَر�أَة  )3) �سطر حديث �أخرجه �الإمام �أحمد يف م�سنده 363/6. برقم ]27093[ برو�ية: »... فقال َزْيَنُب �ْمَر�أَ

َدَقة ؟...«.  اِر َت�ْساأَاَلِنَك َعِن �لنََّفَقة على �أَْزَو�ِجِهَما َو�أَْيَتاٍم يف جحورهما �أَُيْجِزُئ ذلك عنهما ِمَن �ل�سَّ ِمَن �الأَْن�سَ

)4) �سطر من حديث �أخرجه م�سلم يف �سحيحه 372/3): »باب ا�ستحقاق القاتل �سلب القتيل«، برقم ]752)[، برو�ية: 

ْيَفْيِهَما« وال �ساهد فيها. و�ل�ساهد يف رو�ية ذكرها �بن ه�سام يف �ل�سرية �لنبوية 73/3): »وكر حمزة وعلي  َباُه ِب�سَ َ »ف�ضَ

باأ�سيافهما على عتبة«.

)5) �ضح �لت�سهيل )/07).

)6) �أخرج �حلاكم يف م�ستدركه على �ل�سحيحني 4/)) هذ� �حلديث برو�ية: »وكان ياأتيه �لوحي و�أنا وهو يف حلاف« وال 

�ساهد فيها، �أما رو�ية �لن�سب -�لتي ذكرها �بن مالك- فاأخرجها �بن �أبي �سيبة يف م�سنفه 389/6.

)7) �ضح عمدة �حلافظ )/406. 
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، قالت �لدكتورة �حلديثي عن هذ� �لر�أي: »فَعدَّ هذ� �لنَّوع 
(2(

 بن�سب »وكرثة««
(((

ِمْن ِقلَِّتِه«

ْ �إليها يف كتبه �الأخرى وال  من �لتَّعبري �لو�رد يف �حلديث �أ�سا�سًا لبناء قاعدة جديدة مل ُي�ضِ

 .
(3(

حتدث عنها غريه«

ل عند �بن مالك يف �عرت��ساته على �أحكام  ثالثًا: كان �حلديث م�سدر �الحتجاج �الأوَّ

.
(4(

عر، لكونه »�أف�سح كالم ال �ضورة فيه« �لق�ض على �ضورة �ل�سَّ

م�سارعًا  ط  �ل�ضَّ جميء  �أنَّ  من  �لنَّحويني  جمهور  ذكره  ما  منها  كثرية؛  ذلك  و�سو�هد 

ُيبطل  �حلديث  مالك: »وهذ�  �بن  قال  عر،  �ل�سِّ �إال يف �ضورة  يكون  ما�سيًا ال  و�جلو�ب 

َم ِمْن  ابًا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ ؛ �أر�د قول �لنَّبي s: »َمْن َيُقْم َلْيَلَة �لَقْدِر �إميانًا و�ْحِت�سَ
(5(

دعواهم«

، ثم �أردف �حلديث باآخر فقال: »ومنه قول عائ�سة ر�سي �لل عنها، »�إنَّ �أَبا َبْكٍر 
(6(

َذْنِبِه«

.
(8(

 �أخرجه �لبخاري«
(7(

» يٌف َمتى َيُقْم َمَقاَمَك َرقَّ َرُجٌل �أَ�سِ

�أ�ْسَمُع َر�ُسوَل �لل s يقول: ُكْنُت و�أُبو َبْكٍر  وقال تعليقًا على قول علي d: »ُكْنُت 

، وقول عمر d: »ُكْنُت 
(9(

وُعَمُر، وَفَعْلُت و�أُبو َبْكٍر وُعَمُر، و�ْنَطَلْقُت و�أُبو َبْكٍر وُعِمُر«

ة �لعطف على �سمري �لرفع  َنا »�سحَّ : �إنَّ هذين �حلديثني قد ت�سمَّ
((0(

اِر« وَجاٌر يل ِمَن �الأْن�سَ

 على الأديان«، برقم ]8390)[، برو�ية: »�أب�ضو� فو�لل الأنا 
s

))) �حلديث يف �سنن �لبيهقي 79/9): »باب �إظهار دين �لنبي

بكرثة �ل�سيء �أخوفني عليكم من قلته«، وال �ساهد يف هذه �لرو�ية. ومل �أقف على رو�ية �بن مالك يف كتب �حلديث 

�لتي �طلعت عليها.

)2) �ضح �لت�سهيل 260/2.

)3) موقف �لنحاة من �الحتجاج باحلديث 246.

)4) �ضح �لت�سهيل 95/3.

)5) �ضح عمدة �حلافظ )/372.

)6) �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه )/)2: »باب قيام ليلة القدر من الإميان«، برقم ]35[.

اِئِلنَي}«، برقم  )7) �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه 238/3): »باب قول �للَّ تعاىل: {لقد كان يف ُيو�ُسَف َو�إِْخَوِتِه �آَياٌت ِلل�سَّ

 .]3204[
)8) �ضح عمدة �حلافظ )/372.

 لو كنت متخذ� خلياًل«، برقم ]3474[.
s

)9) �سطر �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه 345/3): »باب قول �لنَّبي

)0)) �سطر حديث �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه 2/)87: »باب اأماطة الأذى«، برقم ]2336[.
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�ملت�سل، غري مف�سول بتوكيد �أو غريه، وهو مما ال يجيزه �لنَّحويون يف �لنَّرث، �إال على �سعف، 

ويزعمون �أنَّ بابه �ل�سعر، و�ل�سحيح جو�زه نرث�ً ونظمًا؛ فمن �لنَّرث ما تقدم من قول علي 

.
(((

وعمر ر�سي �لل عنهما«

فو�فق �لكوفيني معرت�سًا بن�ش �حلديث على �لب�ضيني، وجعل يف �ضحه �لت�سهيل هذين 

، لكنَّ ر�أيه فيها غري مطرد؛ �إذ و�فق �لب�ضيني 
(2(

�حلديثني �أح�سن ما ُي�ست�سهد به يف �مل�ساألة

:
(3(

ورة، فقال عر فقط لل�ضَّ عى جميئه يف �ل�سِّ يف �الألفيَّة، و�دَّ

��ْل ُم��تَّ�����ضِ َرْف����ٍع  ��ِم��رِي  ���ضَ َع��َل��ى  لَواإْن  املُْنَف�ضِ ِمرِي  بال�ضَّ ْل  َفاْف�ضِ َعَطْفَت 

يَ���ِرْد ��ٍل  َف�����ضْ َوِب����َا  َم��ا  ��ٍل  َف��ا���ضِ اْعتُِقْداأَْو  ْعَفُه  َو�ضَ َفا�ِضياً  النَّ�ْظِم  يف 

ورة جو�زه يف �أ�ساليب خم�سو�سة من �لنَّرث؛  وقد ي�سيف �جلمهور �إىل تقييد �حلكم بال�ضَّ

ابطني �عتماد� على �حلديث، ومن ذلك يف م�ساألة حذف  فيعرت�ش �بن مالك على هذين �ل�سَّ

�أربعة �أحاديث، وهي: قول  ر �بن مالك �ملبحث بذكر  دَّ �إذ �سَ »�لفاء« يف جو�ب »�أما«؛ 

 :sوقوله ،
(4(

ْت يف ِكَتاِب �لل« ُطوَن �ُضُوطًا َلْي�سَ ا َبْعُد: َما َباُل ِرَجاٍل َي�ْسرَتِ الر�سولs: »�أمَّ

ا  ، وقول عائ�سة ر�سي �لل عنها: »و�أمَّ
(5(

ا مو�سى كاأينِّ �أَْنُظُر �إليه �إِذ �ْنَحَدَر يف �لَو�ِدي« »�أمَّ

ا  ، وقول �لرب�ء بن عازبd: »اأمَّ
(6(

�لذين َجَمُعو� َبنْيَ �حَلجِّ و�لُعْمَرِة َطاُفو� َطَو�فًا َو�ِحد�ً«

.
(7(

َر�ُسول �للs مل يولِّ َيْوَمِئٍذ«

ثم نقل بعد ذلك قاعدة �جلمهور وهي �أنَّ »حق �ملت�سل باملت�سل بها �أن ت�سحبه »�لفاء«... 

))) �سو�هد �لتو�سيح 4)).

)2) �ضح �لت�سهيل 374/3.

)3) الألفية ]557، 556[.

)4) �سطر حديث �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه 759/2: »باب �إذ� ��سرتط �ضوطًا يف �لبيع ال حتل«، برقم ]2060[.

)5) �سطر حديث �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه 563/2: »باب التلبية اإذا انحدر يف الوادي«، برقم ]480)[.

)6) �سطر حديث �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه 590/2: »باب طواف القارن«، برقم ]557)[. 

)7) �سطر حديث �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه 07/3)): »باب من قال خذها واأنا ابن فالن...«، برقم ]2877[. 
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عر، �أو فـي قـول �أغنى عنــه مقولـه، نحـو: {    وال حتذف غالبًا �إال فـي �ل�سِّ

                     } ]�آل عمــر�ن: من �الآية 06)[ �أي فيقــال لهم: �أكفـــرت«، ثم قال: »وقد 

عر �أو  ه بال�سِّ ُخولفت �لقاعدة يف هذه �الأحاديث، فُعلم بتحقيق عدم �لتَّ�سييق، و�أنَّ من خ�سَّ

.
(((

ٌ يف فتو�ه، عاجٌز عن ُن�ضة دعو�ه« ورة �ملعيَّنة من �لنَّرث مق�ضِّ بال�سُّ

�سياغتها  واأعاد  النَّحويني،  قواعد  يف  املطلقة  الأحكام  بع�س  مالك  ابن  قيد  رابعًا: 

با�ستثناء�ت و��ستدر�كات �أملتها عليه ن�سو�ش �حلديث �ل�ضيف.

ومن ذلك �أنَّ �جلمهور يوجبون لزوم ذكر �ملميِّز �ملف�ضِّ لفاعل »نعم« و»بئ�ش« �مل�سمر، 

م من  نحو: »ِنْعَم َرُجاًل َزْيٌد«؛ »الأنَّهم بدوؤو� باالإ�سمار على �ضيطة �لتَّف�سري... فالذي تقدَّ

قاعدته  ف�ساغ  مالك  �بن  ا  �أمَّ  ،
(2(

�سيبويه َن�شُّ  ُيَبيُِّنه«؛ هذ�  �لتَّف�سرُي حتى  له  �الإ�سمار الزٌم 

»�أل« الزٍم  قابٍل  مطابٍق  ٍر  موؤخَّ ِبَتمييٍز   ً� مف�ضَّ �الإتباع  ممنوع  َمر  »وُي�سْ قائاًل:  �لتَّ�سهيل  يف 

»وقلت:  فقال:  ذلك  ح  �ل�ضَّ يف  وبني  »غالبًا«،  بقوله:  �لوجوب  حكم  فقيَّد   ،
(3(

َغالبًا«

يوم  اأَ  َتَو�سَّ »من   :sلنَّبي� قول  يف  �ملميِّز  حذف  من  �حرت�ز�ً  بالزم  �لتقييد  بعد  »غالبًا« 

نَُّة �ُسنًَّة؛ فاأ�سمر �لفاعل على �ضيطة  نَّة �أََخَذ، وِنْعَمْت �ل�سُ ، �أي فِبال�سُ
(4(

ُمَعِة َفِبَها َوِنْعَمْت« �جْلُ

.
(5(

التف�سري وحذف املميز للعلم به«

وكان لهذ� �جلانب –�أعني حذف �ملميز للعلم به- �عتماد�ً على �حلديث �ل�سابق �أثٌر يف 

توجيه بع�ش �لن�سو�ش �لف�سيحة �مل�سكلة لدى �لنحويني، ثم قال يف ختام هذه �لتوجيهات: 

.
(6(

»وهذه توجيهات �أُِعْنُت عليها ومل �أُ�سبق �إليها و�حلمد لل«

))) �سو�هد �لتو�سيح 37).

)2) الكتاب 76/2).

)3) الت�سهيل 27).

)4) �سطر حديث �أخرجه �الإمام �أحمد يف م�سنده 6/5). برقم ]89)20[.

)5) �ضح �لت�سهيل 3/3).

)6) �ضح �لت�سهيل 4/3).
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تك�سبه  �ملح�سة  �لتف�سيل  �أفعل  �إ�سافة  �أنَّ  تاأكيد  معر�ش  يف  ذكره  ما  �أي�سًاً  ذلك  ومن 

قال »ولو كانت  �ملعارف؛  ما يجري على  فيجري عليه  �إىل معرفة،  �أ�سيف  �إذ�  �لتعريف 

بها، وال جمرور�ً  منعوتًا  لنكرة، وال  نعتًا  ميتنع وقوعه  نكرة، ومل  لكان  �إ�سافته غري حم�سة 

دون  �حلال  على  من�سوبًا  وال  و�الإ�سافة،  و�لالم  �الألف  بني  فيه  جمموعًا  وال   ،» بـ»ُربَّ

��ستند�ر«، ثم قال بعد ذلك: »و�حرتزت بقويل: »دون ��ستند�ر« من قول �ملر�أة �ل�سحابية 

�ملعارف  بنكرة كغريه من  ، وهو معرفة موؤول 
(((

�لنَّاِر« �أَْهِل  �أَْكرَثَ  َلَنا  »َما   :sلر�سول �لل

.
(2(

الواقعة اأحواًل«

ماع من �لقر�آن �لكرمي  خام�سًا: مل يكن �بن مالك يفرق بني �حلديث وبقيَّة م�سادر �ل�سَّ

و�أقو�ل �لعرب �ملوثوق بعربيتهم و�أ�سعارهم، ويظهر ذلك يف معاجلة ما جاء من ُن�سو�ش 

�حلديث على وجه �ساذٍّ خمالٍف ملا ��سُتهر يف لغة �لعرب وقو�عد �لنَّحويني؛ فقد يقف عند 

لغات  من  لغة  على  جه  خرَّ ورمبا  له،  يتاأوَّ وقد  عليه،  يقا�ش  وال  فيحفظ  ب�سذوذه  �حلكم 

و�ٍش موثوقة يف  �لنَّحويون جميعهم يف معاجلة ما خالف من ُن�سُ �لعرب، وهذ� ما يفعله 

�الحتجاج. 

�إعمال  م�ساألة  يف  قوله  فيه  �ُسمع  ما  على  و�القت�سار  �حلديث  ب�سـذوذ  حكمـه  فمـن 

، وجعل من ذلك قول عائ�سة 
(3(

ط: »و�سذ �إهمال »متى« حماًل على »�إذ�«« �أدو�ت �ل�ضَّ

يٌف، و�إنَّه متى َيُقوُم َمَقاَمَك ال  ر�سي �لل عنها، خماطبة �لر�سولs: »�إنَّ �أَبا َبْكٍر َرُجٌل �أَ�سِ

، وهذه رو�ية �أخرى للحديث غري تلك �لتي �أخرجها �لبخاري، و��ستعان 
(4(

ُي�ْسِمُع �لنَّا�ش«

بها �بن مالك يف �إخر�ج حكم �إتيان �ل�ضط م�سارعًا و�جلو�ب ما�سيًا من �ضورة �ل�سعر 

))) �سطر حديث �أخرجه م�سلم يف �سحيحه )/86: »باب نق�سان �الإميان بنق�ش �لطاعات...«، برقم ]79[. 

)2) �ضح �لت�سهيل 229/3.

)3) �ضح �لكافية �ل�سافية 3/)59).

)4) ال �ساهد يف رو�ية �لبخاري �ل�سابق تخريجها �ش 442؛ الأن فيها �إعمال »متى«، �إمنا �ل�ساهد يف هذ� �حلديث وهي رو�ية: 

»متى يقوم...« اأخرجها الإمام اأحمد يف م�سنده 59/6)، برقم ]25279[، وفيها �ختالف يف غري مو�سع �ال�ستدالل.
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�إىل �ل�سعة و�الختيار.

ذوذ وخمالفة �لنَّظائر �ملجمع عليها فظهر يف �عرت��سه  �أما تاأويل �حلديث و�ضفه عن �ل�سُّ

على �لكوفيني �لذين يجيزون ن�سب جز�أي �جلملة �ال�سمية بـ»ليت« وغريها من �أخو�تها، 

؛ قال ابن مالك: 
(((

وقد ��ستدلو� ب�ساهد �سعري، وحديث: »�إنَّ َقْعَر َجَهنََّم �َسْبِعنَي َخِريفًا«

�ل�سعري:  اهد  �ل�سَّ تاأويله  بعد  قال  ثم  �أوىل«،  �ملجمع عليها  �الأ�سول  �إىل  »وتخريج ذلك 

ج »�إنَّ َقْعَر َجَهنََّم« على �أنَّ »قعر« م�سدر من قولهم: قعرت �لبئر، �أي بلغت قعرها.  »ويخرَّ

بظرف  و�الإخبار  م�سدر  �ال�سم  الأنَّ  وقع خرب�ً؛  وقد  �لظرفيَّة،  على  من�سوب  و»�سبعني« 

.
(2(

مان مطرد« الزَّ

لَّو� َمَع �لنَّبيs َفَرَفَع  �أما تخريجه على لغة من لغات �لعرب ففي قول �لرب�ء d: »�إَذ� �سَ

، قال �بن مالك: »ويف »َقاُمو� ِقَيامًا 
(3(

ُكوِع َقاُمو� ِقَيامًا حتى َيَروَنُه َقْد �َسَجَد« َر�أْ�َسُه من �لرُّ

حتى َيَروَنُه َقْد �َسَجَد« �إ�سكال؛ الأنَّ »حتى« فيه مبعنى »�إىل �أن« و�لفعل م�ستقبل بالنِّ�سبة �إىل 

ه �أْن يكون بال نون ال�ستحقاقه �لنَّ�سب؛ لكنَّه جاء على لغة من يرفع �لفعل بعد  �لقيام، فحقُّ

.
(4(

»اأن« حماًل على اأختها«

�ساد�سًا: �عتمد �بن مالك على لفظ �حلديث يف تغيري م�سطلح »لغة �أكلوين �لرب�غيث« 

، �لذين ُيلحقون �لفعل 
(5(

�لذي ��سطلح �جلمهور على �لتعبري به عن لغة طيئ و�أزد �سنوءة

يدون،  يد�ن، وَقاُمو� �لزَّ �مل�سند �إىل ظاهر مثنى �أو جمموع عالمًة ك�سمريه؛ فيقولون: َقاَما �لزَّ

ْبُعوَن َخِريفًا«، وال �ساهد فيها ملجيئها على �لوجه �مل�سهور،  ))) �حلديث يف �سحيح م�سلم )/87)، برو�ية: »�إنَّ َقْعَر َجَهنََّم ل�سَ

ْبِعنَي َخِريفًا«، ثم  وقد �أخرج �حلاكم يف م�ستدركه على �ل�سحيحني 4/)63 �حلديث برو�ية �ل�ساهد: »�إنَّ َقْعَر َجَهنَّم ل�سَ

قال: هذ� حديث �سحيح على �ضط �ل�سيخني ومل يخرجاه.

)2) �ضح �لكافية �ل�سافية )/7)5.

)3) �سطر �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه )/)26: »باب رفع �لب�ض �إىل �الإمام يف �ل�سالة...«، برقم ]4)7[.

)4) �سو�هد �لتو�سيح 80). و�ملق�سود باأختها »ما« �مل�سدرية.

)5) ينظر: �جلنى �لد�ين )7).
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تكلم  »وقد  قال:   ،
(((

مالئكة« فيكم  يتعاقبون  »لغة  مالك:  �بن  و�سماه  �لِهْنَد�ُت،  وُقْمَن 

، ويحمل هذا 
(3(

»
(2(

بها �لنبيs فقال: »َيَتَعاَقُبون ِفيُكم َماَلِئَكٌة باللَّيِل، وَماَلِئَكٌة ِبالنَّهاِر«

�مل�سطلح تخريجًا للحديث على لغة من لغات �لعرب.

�جلامع  مل�سكالت  و�لتَّ�سحيح  �لتَّو�سيح  »�سو�هد  مالك  �بن  كتاب  ميثل  �سابعًا: 

�لنَّحوية  �الإ�سكاالت  لبع�ش  حلٌّ  وهو  باحلديث،  مالك  �بن  �هتمام  ذروة   
(4(

حيح« �ل�سَّ

تلميذه يف  �مل�سنَّف �حلديثي مع  لهذ�  �لبخاري، وح�سيلة مد�ر�سته  و�ل�ضفيَّة يف �سحيح 

�لنَّحو و�سيخه يف �حلديث �الإمام �ملحدث �ضف �لدين �أبي �حل�سني علي بن حممد �ليونيني، 

�لذي كتب على ظهر �آخر ورقة منه: »بلغت مقابلة وت�سحيحًا و�إ�سماعًا بني يدي �سيخنا 

�لطائي  مالك  بن  �لل  عبد  �أبي  �لعالمة  �الأدب،  �أزمان  مالك  �لعرب  حجة  �الإ�سالم  �سيخ 

�جليَّاين، �أمد �لل تعاىل عمره، يف �ملجل�ش �حلادي و�ل�سبعني، وهو ير�عي قر�ءتي ويالحظ 

نطقي، فما �ختاره ورجحه و�أمر باإ�سالحه �أ�سلحته و�سححت عليه، وما ذكر �أنه يجوز 

.
(5(

فيه اإعرابان اأو ثالثة كتبت عليه معًا، فاأعملت ذلك على ما اأمر ورجح...«

وقد قام �لكتاب على در��سة ملا يقرب من مئتني و�سبعة و�أربعني حديثًا، ومل يقف �بن 

�لنَّحوية على  �إنَّ معظمه تقومي للقو�عد  �لنَّحوية �مل�سكلة؛ بل  مالك عند حد �لتوجيهات 

�لنُّحاة  �أمور مل يجزها  �لكتاب �حتجاجًا باحلديث على  ن  فت�سمَّ �ل�ضيف،  �سوء �حلديث 

وال�سيما  بالكلية،  در��ستها  عن  غفلو�  �أو  �ل�سعريَّة،  ورة  �ل�ضَّ يف  �أجازوها  �أو  ابقون،  �ل�سَّ

�لدقيقة  �لبخاري وحترياته  ال�سرت�طات  نظر�ً  ب�سحتها  مقطوع  �مل�سنَّف  هذ�  �أحاديث  �أنَّ 

))) الت�سهيل 44، 40)، 226.

]530[. وم�سلم يف �سحيحه  برقم  �لع�ض«،  )/203: »باب ف�سل �سالة  �لبخاري يف �سحيحه  �أخرجه  )2) �سطر حديث 

)/439: »باب ف�سل �سالتي �ل�سبح و�لع�ض«، برقم ]632[. ويف �سحيح �بن خزمية )/65): »�إن لل مالئكة يتعاقبون 

فيكم«، وال �ساهد فيها حينئٍذ. 

)3) �ضح �لت�سهيل 6/2)).

)4) حققه �لدكتور حممد فوؤ�د عبد �لباقي، ون�ضته د�ر عامل �لكتب يف بريوت.

)5) �سو�هد �لتو�سيح )22.
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و�ل�سارمة، �لتي مل يت�سف بها غريه من م�سنفات �حلديث. 

ويقول �بن �لطيب مد�فعًا عن �بن مالك من تهجم �أبي حيان عليه عندما و�سفه بقلة 

�إمعان �لنَّظر: »و�إن �أر�د �أنَّه مل ميعن �لنَّظر يف علوم �حلديث ف�ضحه على »�سحيح �لبخاري« 

�ملو�سوم بـ»�لتو�سيح الإ�سكاالت �جلامع �ل�سحيح« وما �أبدى فيه من فتح �ملقفالت وحل 

.
(((

�مل�سكالت كاف يف �ل�سهادة على ماله من �الإمعان و�الإتقان«

ويقول عنه �لدكتور حممد �لطويل: »�إنَّ هذ� �لكتاب ثروة هائلة، تهزُّ كثري�ً من ق�سايا 

�لنَّحو، هذه �لق�سايا �لتي جعل �لنَّحاة معظمها �ضورة، وو�سموها بالقلَّة؛ فاأتى �بن مالك 

هذه  ومن  ونرث�ً،  �سعر�ً  �لكالم  ف�سيح  من  و�هد،  �ل�سَّ من  �لكثري  لها  وذكر  لها  و�نت�سف 

�لق�سايا كثري من م�سائل �خلالف بني �لب�ضيني و�لكوفيني، وقد �نت�ض �بن مالك يف �أغلبها 

الكالم  ومن   ،sلل� ر�سول  عن  �ل�سحيح  ماع  �ل�سَّ من  بكثري  ر�أيهم  ورجح  للكوفيني، 

.
(2(

�لعربي �سعر�ً ونرث�ً«

لنا فيها �لقول، الأنها  ويف ختام هذ� �ملرحلة من مر�حل �الحتجاج باحلديث -و�لتي ف�سَّ

اهد يف هذ� �لعر�ش- ميكن �لقول: موطن �ل�سَّ

)-  ميثل تو�سع �بن مالك يف �الحتجاج باحلديث و�العرت��ش به على �لنَّحويني طعنًا يف 

خمة و�لغنيَّة، و�لتي ُنقلت ب�سبط  ��ستقر�ئهم للغة �لعرب؛ �إذ �أغفلو� هذه �ملادة �ل�سَّ

�لنَّحاة و�للغويون من كالم �لعرب... و�أغلب  »ال يتحلى ببع�سه كل ما يحتج به 

�لذي  �لعهد  �إىل  �لزمن  به  تاأخر  لو  مني  �ملتقدِّ من  باحلديث  ي�ست�سهد  من  �أنَّ  �لظن 

ر�جت فيه بني �لنَّا�ش ثمر�ت علماء �حلديث من رو�ية ودر�ية لق�ضو� �حتجاجهم 

�أن  تلبث  ال  �لتي  و�الأخبار  �الأ�سعار  �إىل  قّط  �لتفتو�  وملا  �لكرمي،  �لقر�آن  بعد  عليه 

))) في�ش ن�ض �الإن�ض�ح )/489.

)2) م�سكالت نحوية 5.



469

.
(((

قيقة« كُّ �إذ� وزنت مبو�زين فن �حلديث �لعلميَّة �لدَّ يطوقها �ل�سَ

2-  ينظر �بن مالك �إىل تعدد رو�يات �حلديث على �أنَّ كل رو�ية حديث م�ستقل، وهذ� 

ماع؛ قال �بن �لطيب: »وقد تقرر  هو ما تقرر عند �لنَّحويني يف بقية م�سادر �ل�سَّ

ة، و�أنَّ رو�ية بيت على وجه ال تقدح  �أنَّ قر�ءة ال تقدح يف قر�ءة، ولو كانت �ساذَّ

يف رو�يته على وجه �آخر وال ترده... فكذلك رو�ية حديث على وجه ال تقدح 

يف رو�يته على وجه �آخر وال تردها؛ �إال �إذ� �أدى ذلك �إىل تعار�ش كما عرف ذلك 

يف مبادئ علم �ال�سطالح، �أما مع متام �ملعنى وعدم �لتعار�ش فال ترد رو�ية برو�ية 

.
(2(

اأ�ساًل«

       وعر�سنا فيما �سبق عدد�ً من �الأحاديث برو�يات عدة بع�سها ال �ساهد فيها؛ بل لقد 

يٌف َمتى  جعل رو�ية �لبخاري يف قول عائ�سة ر�سي �لل عنها: »�إنَّ �أَبا َبْكِر َرُجٌل �أَ�سِ

« �ساهد�ً على جو�ز �إتيان �ل�ضط م�سارعًا و�جلو�ب ما�سيًا يف كالم  َيُقْم َمَقاَمَك َرقَّ

ال �ضورة فيه قيا�سًا، يف حني �أنَّه جعل يف رو�ية �الإمام �أحمد: »�إنَّ �أَبا َبْكٍر َرُجٌل 

�إهمال »متى«  يتمثل يف  �لنَّا�ش« �سذوذ�ً  ُي�ْسِمُع  َمَقاَمَك ال  َيُقوُم  يٌف، و�إنَّه متى  �أَ�سِ

.
(3(

�ل�ضطيَّة

3-  معظم �سو�هد �بن مالك من �حلديث مما هو مقطوع باأنَّه مروي بلفظه؛ الأنَّ معظمها 

باملعنى  مروي  هو  ما  ُيدخال يف �سحاحهم  »مل  �للذ�ن  وم�سلم  �لبخاري  رو�ه  مما 

و�ملجامع،  و�مل�سانيد  �ل�سحاح  كتب  بقية  يف  هو  مبا  ��ستدل  �أنَّه  كما   ،
(4(

اأ�ساًل«

و��ست�سهد مبا فيها من كالم �لنبيs و�آل �لبيت وبقية �ل�سحابة و�لتابعني، ومل يكن 

�أنَّه مل  َب �إىل غريه. كما  َب �إىل �لر�سولs وما ُن�سِ ق يف �الحتجاج بني ما ُن�سِ يفرِّ

))) اأ�سول النحو 52.

)2) في�ش ن�ض �الإن�ض�ح )/6)5.

)3) ينظر �س 326.

)4) في�ش ن�ض �الإن�ض�ح )/460.
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يقف عند �الأحاديث �ل�سحيحة �أو �حل�سنة؛ بل تعد�ها �إىل �ال�ست�سهاد باالأحاديث 

، وبهذا 
(((

�أو رو�ية و�أخرى ق بني �سند و�آخر،  �ل�سعيفة و�ملو�سوعة، ومل يكن يفرِّ

�ملتاأخرين  بع�ش  دفع  مما  باحلديث،  �ال�ست�سهاد  �ملطلق يف  �لتو�سع  من  بابًا  فتح  قد 

و�ملعا�ضين �ملجيزين لالحتجاج باحلديث �إىل و�سع بع�ش �ل�سو�بط و�ال�سرت�طات 

فيما ي�ستدل به من �الأحاديث.

4-  مل َيُعْد من �ل�سعوبة �لوقوف على �الأحاديث �لتي ��ستدل بها �بن مالك كما هي �حلال 

عند �ل�سابقني؛ فقد جاءت �الأحاديث م�سدرة مبا ي�سري �إىل �أنها �أحاديث نبوية من 

قوله s، �أو من قول �ل�سحابة �أو �لتابعني، وقل �أن يدرج حديثًا بخالف ذلك؛ بل 

رمبا جتاوز �بن مالك ن�سبة �حلديث و�الإ�سارة �إليه �إىل بيان موطنه يف كتب �حلديث، 

وعلى  �أحمد،  �الإمام  م�سند  وعلى  مالك،  موطاأ  وعلى  �ل�سحيحني،  على  فاأحال 

جامع �مل�سانيد البن �جلوزي، وغريها.

و�لتمثيل  �العت�ساد  �سبيل  مالك على  �بن  �أوردها  �لتي  �الأحاديث  �إنَّ  �لقول  5-  ميكن 

و�ال�ستئنا�ش �أ�سعاف تلك �لتي �حتج و��ست�سهد بها ناق�سًا �أو م�ستدركًا �أو معرت�سًا، 

�لعرب، وقو�عد  �ل�ضيف من كالم  �أنَّ �حلديث  �إىل  ما نظرنا  �إذ�  �ملتوقع  وهذ� هو 

وقو�عد  �الأحاديث  بني  جفوة  فال  �لعرب،  كالم  �سوء  يف  و�سعت  �إمنا  �لنَّحويني 

يف  �ل�ضيف  �لنَّبوي  �حلديث  لغة  ر�د  »�طِّ �إىل  �لباحثني  �أحد  تو�سل  وقد  �لنَّحو، 

�لعربية  �للغة  قو�عد  مع  �كيب(  و�لرتَّ و�الأبنية،  )�الأ�سو�ت،  �ملختلفة  م�ستوياتها 

.
(2(

�لف�سحى وقو�نينها«

))) تقول �لدكتورة خديجة �حلديثي يف موقف �لنحاة من �الحتجاج باحلديث 4)3: »وهو يف هذ� يختلف عن �ل�سهيلي؛ 

الأن �ل�سهيلي -كما مر بنا- يبني �سحة �لرو�ية �أو خطاأها، و�إن مل يثق ب�سحتها فال �أقل من �أن ي�سكك فيها، �أو ي�سري 

�إىل �أنها جاءت على هذ� �لوجه يف هذه �لرو�ية وتخريجها كذ�، و�لرو�ية �ل�سحيحة فيه كذ�... كما ر�أيته يجرح بع�ش 

�لرو�ة باأن رو�يتهم �إما ملحونة �أو �سعيفة... ومل �أحلظ على �أحاديث �بن مالك ما يدل على متييزه بني حديث و�آخر �أو 

رو�ية و�أخرى �أو ر�و و�آخر«. وتنظر: �أمايل �ل�سهيلي 76، 32).

)2) �لرت�ث �للغوي �لعربي وعلم �للغة �حلديث 87).
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غري �أنَّ هذ� ال ُيلغي مبد�أ �الحتجاج باحلديث وحده، وهو ما قرره �أكرب معار�سيه �أبو 

حيان، ومن هنا فاإنَّ �حلكم باأنَّ �بن مالك مل ياأت باحلديث �إال على �سبيل �لتمثيل و�العت�ساد 

لي�ش يف حمله، وقد ورد ذلك عند  بها  ُموؤ�َزر�ً  �أو  �لعرب  �لقر�آن و�أ�سعار  ن�سو�ش  ُموؤ�ِزر�ً 

ناظر �جلي�ش؛ �لذي قال يف رده على �نتقاد�ت �أبي حيان البن مالك يف م�ساألة �ال�ست�سهاد 

�حلديث  يف  ما  على  يقت�ض  ال  بحديث  م�ساألة  على  ��ستدل  �إذ�  �مل�سنِّف  »�إنَّ  باحلديث: 

وقد   .
(((

� حلديث« مبا يف  يردف ذلك  نرث ونظم  �لعرب من  ي�ستدل بكالم  بل  �ل�ضيف؛ 

ظهر �أنَّ �حلديث قد جاء �ساهد�ً منفرد�ً يف �الحتجاج، ومن دون �أي �ساهد �سماع �أو دليل 

عقلي. 

و�أورد ذلك �بن �لطيب �لذي قال -يف �ضحه الألفاظ »�القرت�ح«، وما ن�سبه �أبو حيان 

��ستدر�ك  هو  »�لتعقب:  �حلديث-:  يف  ورد  مبا  �لنَّحويني  على  تعقب  من  مالك  �بن  �إىل 

قاعدة مل يقلها غريه على من قبله، وهذ� لي�ش مبوجود يف كالم �بن مالك �أ�ساًل؛ و�إمنا فيه 

ترجيح بع�ش لغات �لعرب �أو كالم بع�ش �لنَّحاة مبا هو يف �حلديث م�سافًا �إىل �لقر�آن �أو 

�إثباتها مبجرد ما ثبت يف �حلديث فلي�ش  �أو  �لعربية. و�أما خرم قاعدة  �ل�سو�هد  �إىل بع�ش 

به. وقد عر�سته على  �لتَّام، فال معنى لالعرت��ش  باال�ستقر�ء  يعلم  يوجد يف كالمه، كما 

�لق�ساة  قا�سي  للعالمة  يو�فق  ما  ر�أيت  ثم  و�سلموه،  فاأقروه  �ملحققني  �أ�سياخنا  من  كثري 

»�ل�ض�ج �لبلقيني« وعبارته: »ما ذكره �ل�سيخ �بن مالك من �الأحاديث يف �لقو�عد �لنَّحوية 

و�هد من كالم �لعرب مو�فقة ملا يختاره فياأتي  لي�ش لالإثبات بل لالعت�ساد؛ فاإنَّه يجد �ل�سَّ

�بن  �إليه  �أمثلة رد ملا ذهب  . ويف بع�ش ما ذكرنا من 
(2(

باحلديث لالعت�ساد ال لالإثبات««

�لطيب و�سيخه �لبلقيني هاهنا. 

))) متهيد �لقو�عد 0/9)44.

)2) في�ش ن�ض �الإن�ض�ح )/488.
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املرحلة الثالثة: احتجاج النَّحويني باحلديث بعد ابن مالك: 

ال ميكن للباحث يف م�سرية �الحتجاج �لنَّحوي باحلديث �أن يغفل �الأثر �لكبري �لذي 

�أحدثه �بن مالك يف هذه �مل�ساألة، وال�سيما �أنَّ البن مالك جتربة كبرية يف �حلديث �ل�ضيف 

لديه  �ال�ستدالل  منهج  فتميز  �أخرى،  ناحية  من  �لنَّحو  يف  ��ستداللية  وخربة  ناحية،  من 

ونفذت »مر�ميه يف كثري من نتاجه �لنَّحوي، ونقل ذلك �إىل معا�ضيه وخلفائه، مبا ترك من 

.
(((

�آثار علمية غريت جمرى تاريخ �لتدري�ش و�لبحث و�لتَّ�سنيف«

�بن  ملنهج  مبا�ض�ً  �أثر�ً  كانا  �أمرين  �إىل  �أ�سري  �ملرحلة  هذه  معامل  �أبرز  عن  �حلديث  وقبل 

مالك 

م�سنَّفات  يف  وتابعيهم  �لكر�م  و�سحبه   sمل�سطفى� �أحاديث  �ساعت  �أحدهما: 

ج�سور  ت  فُمدَّ �لنَّحو،  وقو�عد  �حلديث  ن�سو�ش  بني  �لهجر  �أزمنة  وولَّت  �لنَّحويني، 

�لتَّو��سل بني هذين �لعلمني �جلليلني، ومل يعد م�ستغربًا �أن يحتجَّ �لنَّحويون باحلديث، و�أن 

نهجو�  مد�فعون  و�أن�سار  �سامتون،  مالك  البن  مو�لون  فظهر  بن�سو�سه؛  كتبهم  تزخر 

نهجه، و�تبعو� طريقه؛ منهم: �لر�سي، و�ملر�دي، و�بن ه�سام، وناظر �جلي�ش، و�لدماميني، 

و�الأ�سموين، و�الأزهري، و�لبغد�دي، و�بن �لطيب �لفا�سي، وغريهم.

؛ فاعرت�ش عليه قوم، و�نت�ض له �آخرون،  �لثاين: �أ�سبح منهج �بن مالك جمااًل لالأخذ و�لردِّ

وبد�أ �العرت��ش على منهج �بن مالك من لدن �أبي حيان �لذي �أنكر عليه مبد�أ �حتجاجه 

على  بزعمه  متعقبًا  �الأثر  ورد يف  مبا  �ال�ستدالل  من  �أكرث  قد  »و�مل�سنِّف  قائاًل:  باحلديث 

مني  . ثم ف�ضَّ �إعر��ش �ملتقدِّ
(2(

ِحَب َمْن له �لتَّمييز« �لنَّحويني وما �أْمَعَن �لنَّظر يف ذلك وال �سَ

و�متناع  به،  �الإعر��ش عن �الحتجاج  بتعمدهم  يوحي  تف�سري�ً  باحلديث  �ال�ست�سهاد  عن 

�إقامته �ساهد�ً يف م�سائل �لنَّحو. 

))) تاريخ �الحتجاج �لنحوي باحلديث 87). 

)2) ذكر ذلك يف �لتذييل و�لتكميل، ونقله ناظر �جلي�ش يف متهيد �لقو�عد 4408/9.
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وظهر يف �جلهة �ملقابلة من د�فع عن منهج �بن مالك، و�نت�ض له، وبد�أ بذلك تالمذة 

تف�سري�ت  �مل�سنِّف، ورد   )778هـ( فد�فع عن 
(((

ناظر�جلي�ش له  �نت�ض  �إذ  نف�سه؛  �أبي حيان 

 
(3(

�لفا�سي �لطيب  و�بن  )837هـ(،   
(2(

�لدماميني فعل  وكذ�  ابقني،  �ل�سَّ الإعر��ش  حيان  �أبي 

)70))هـ(.

�الألفية-  �ُضَّ�ح  790هـ(-�أحد  �ل�ساطبي )ت  �إ�سحاق  �أبو  مالك  �بن  �عرت�ش على  كما 

من  �أحد�ً  �ملبد�أ؛ فقال: »مل جند  �بن مالك يف �الحتجاج باحلديث من حيث  �لذي و�فق 

�لنَّحويني ��ست�سهد بحديث ر�سول �لل، وهم ي�ست�سهدون بكالم �أجالف �لعرب و�سفهائهم، 

�الأحاديث  �لفح�ش و�خلنى، ويرتكون  فيها  �لتي  و�أ�سعارهم  �أعقابهم،  يبولون على  �لذين 

�ل�سحيحة الأنها ُتنقل باملعنى وتختلف رو�ياتها و�ألفاظها، بخالف كالم �لعرب و�سعرهم؛ 

فاإنَّ رو�ته �عتنو� باألفاظها ملا ينبني عليه من �لنَّحو، ولو وقفت على �جتهادهم ق�سيت منه 

.
(4(

�لعجب«

ا �حلديث  لكنه �نتقد منهج �بن مالك �لتو�سعي؛ وقال مقيد�ً ما ميكن �الحتجاج به: »و�أمَّ

�لل�سان،  �أهل  ��ست�سهاد  به  يقع  مل  فهذ�  لفظه؛  مبعناه دون  ناقله  يعتني  ق�سم  ق�سمني:  فعلى 

وق�سم ُعرف �عتناء ناقله بلفظه ملق�سود خا�ش؛ كاالأحاديث �لتي ُق�سد بها بيان ف�ساحة 

�لنَّبوية، فهذ� ي�سح �ال�ست�سهاد به يف  ككتابه لهمد�ن، وكتابه لو�ئل بن حجر، و�الأمثال 

وري �لذي ال بد منه، وبنى �لكالم على  ل هذ� �لتَّف�سيل �ل�ضَّ �لعربيَّة. و�بن مالك مل يف�سِّ

 .
(5(

�حلديث مطلقًا، وال �أعرف له �سلفًا �إال �بن خروف«

ومهما يكن من �أمر فاإنَّ �أبرز معامل هذه �ملرحلة تتمثل فيما يلي:

))) ينظر متهيد �لقو�عد 0/9)44.

)2) ينظر: تعليق �لفر�ئد 4/)243-24.

)3) ينظر: في�ش ن�ض �الإن�ض�ح )/525-446.

)4) ينظر: �خلز�نة )/35.

)5) ينظر: �خلز�نة )/35. وقد كان مثل هذ� �لكالم مقدمة �ساحلة ملا ��ستقر عليه �أمر �ملعا�ضين.
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ر��سـة �لنَّحويـة، و�حتلت هذه �مل�ساألة  �أواًل:  ظهـرت قـ�سية �الحتجـاج باحلـديث فـي �لدِّ

عن  النَّحويني  �سمت  من  قرون  م�ست  اأن  بعد   ،
(((

�لنَّحويني م�سنَّفات  مـن  حيِّز�ً 

عند  اهد  �ل�سَّ موطن  تتجاوز  بد�يتها  يف  تكن  مل  �مل�ساألة  لكـن  و�لتَّبيني،  �الإي�سـاح 

�العرت��ش �أو �النت�سار، فجاءت منثورة يف خ�سم �مل�سنفات �لنحويَّة، وال�سيما يف 

ول، بيد �أنَّ �الأمر قد �ختلف يف نهاية هذه �ملرحلة عند �ملعا�ضين؛  كتب �لنَّحو و�الأ�سُ

دون  �لق�سيَّة  هذه  تناولت  �سة  متخ�سِّ و�أبحاث  كتب  يف  علميَّة  در��سات  �ألَّفو�  �إذ 

.
(2(

�سواها

ثانيًا:  كان من �أبرز ما تناوله �لنَّحويون يف هذه �لق�سيَّة تف�سري �سبب �إعر��ش �ملتقدمني عن 

ماع كالقر�آن �لكرمي  �الحتجاج باحلديث، و�عتماده م�سدر�ً �أ�سياًل من م�سادر �ل�سَّ

ل من �أثار �لق�سية من �أهل �الخت�سا�ش �بن �ل�سائع )ت 680هـ(، يف �ضح جمل �لزجاجي، ومل تتجاوز �لق�سية  ))) كان �أوَّ

فيما نقل �إلينا �أ�سطر�ً معدودة؛ جاءت فيها �لق�سية َعَر�سًا يف معر�ش �نت�ساره ل�سيبويه من �بن �لطر�وة، ثم تو�سع يف 

ذكرها اأبو حيان )745هـ(، وال غر�بة يف ذلك الأنه ��سطدم يف �ضحه للت�سهيل بعدد كبري من �الأحاديث �لنبوية، وقد 

عر�ش �أبو حيان �مل�ساألة يف �أكرث من مو�سع، منها ما جاء مف�ساًل ومطواًل، ومنها ما كان يتخذ �سورة �لتلميح و�الإ�سارة. 

وتو�سع _ نوعًا ما _ يف ب�سط �مل�ساألة بعده حمب �لدين ناظر �جلي�ش )ت 778هـ( يف �ضح �لت�سهيل؛ الأنه كان يعر�ش كالم 

�أبي حيان وينت�ض البن مالك، وهو يف ظني �أول من د�فع عن هذه �لق�سية، ثم ��ستهر عند �ملتاأخرين و�ملعا�ضين دفاع 

�لدماميني )827هـ( �لذي نقله �لبغد�دي يف �خلز�نة، وبعده �أثار �مل�ساألة �ل�سيوطي )))9هـ( يف �أكرث من موؤلف، وعقد 

لها ف�ساًل يف �القرت�ح، وكانت �أول در��سة مفردة يف هذه �لق�سية، ثم جاء �لبغد�دي )039)هـ( فب�سط �مل�ساألة يف �خلز�نة 

�أقو�ل �لنحويني فيها. لكن �أكرب تو�سع وب�سط للق�سية و�النت�سار البن  �إيجاز -كما ذكر - وجمع  باإطناب من دون 

مالك ر�أيته عند �أبي �لطيب �لفا�سي )ت 70))هـ( يف حا�سية �القرت�ح، والأنَّه �أ�سويل حمدث فاإن عر�سه للق�سية كان 

جدير�ً باالنتباه؛ فهو �أول من �أثار �لق�سية من جانب رو�ية �حلديث وق�سية �الإ�سناد، وهو �لعلم �لذي برع فيه و�سنف، 

وق�سية  �حلديث  رو�ية  من  �نطلقت  باحلديث  لال�ست�سهاد  رد�ً  �لفرتة  تلك  �لطاعنون يف  �تخذها  �لتي  �لتهمة  �أن  كما 

�الإ�سناد، فجاء كالمه يف دح�ش �ل�سبه موؤ�ساًل وموثقًا، ال يخلو من نف�ش �ملحدثني �لعارفني بخبايا هذ� �لعلم �جلليل.

)2) �إىل جانب تطرق �ملعا�ضين لهذه �مل�ساألة يف كتب �الأ�سول و�الحتجاج و�ملذ�هب �لنحوية و�أعالم �لنحاة و�لدر��سات 

�لعربية �لعامة؛ ظهرت بع�ش �الأبحاث �ملن�سورة و�لكتب �ملتخ�س�سة �لتي تناولت هذه �مل�ساألة فح�سب، �أذكر منها: 

�لدين  لفخر  باحلديث«  �لنحوي  �الحتجاج  و»تاريخ  �حلديثي،  خلديجة  باحلديث«  �الحتجاج  من  �لنحاة  »موقف 

باحلديث يف  �ال�ست�سهاد  �إىل  �حلثيث  »�ل�سري  �أي�سًا  وله  فجال،  �لعربي« ملحمود  �لنحو  �لنبوي يف  قباوة، و»�حلديث 

�لنحو �لعربي«، و»�ال�ست�سهاد باحلديث يف �للغة و�لنحو« لل�سيد �ل�ضقاوي. ومن �الأبحاث: »�ال�ست�سهاد باحلديث 

يف �للغة« ملحمد �خل�ض ح�سني، و»�حتجاج �لنحويني باحلديث« ملحمود ح�سني.
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وكالم �لعرب من �سعر ونرث. وظهر �أول تف�سري لهذ� �الإعر��ش متز�منًا مع بد�ية �إثارة 

و�ية باملعنى هو �ل�سبب عندي يف ترك  �لق�سية عند �بن �ل�سائع؛ �إذ قال: »جتويز �لرِّ

ذلك  و�عتمدو� يف  باحلديث،  �للغة  �إثبات  على  �ال�ست�سهاد  ك�سيبويه وغريه  �الأئمة 

على �لقر�آن، و�ضيح �لنقل عن �لعرب، ولوال ت�ضيح �لعلماء بجو�ز �لنقل باملعنى يف 

 .
(((

�حلديث لكان �الأوىل يف �إثبات ف�سيح �للغة كالم �لنَّبي الأنَّه �أف�سح �لعرب«

اًل، فقال: »و�إمنا  ثم جاء �أبو حيان فذكر كالم �سيخه �بن �ل�سائع، و�أيده م�سيفًا ومف�سِّ

�لرو�ة  �أنَّ  وذلك   ،s �لل  ر�سول  لفظ  نف�ش  ذلك  �أنَّ  وثوقهم  لعدم  ذلك  �لعلماء  ب  تنكَّ

و�ة  جوزو� �لنقل باملعنى... وقد وقع �للحن كثري�ً فيما ُروي يف �حلديث؛ الأنَّ كثري�ً من �لرُّ

كانو� غرَي عرب بالطبع، وال يعلمون ل�سان �لعرب ب�سناعة �لنَّحو، فوقع �للَّحن يف كالمهم 

.
(2(

وهم ل يعلمون«

وبقيت تف�سري�ت �بن �ل�سائع و�أبي حيان هذه �سائدة عند �لنَّحويني من بعدهما، وملا 

ل مل  �الأوَّ در  �ل�سَّ ثالثًا؛ فقال: »يف  تف�سري�ً  �أ�ساف  �مل�ساألة  �لفا�سي هذه  �لطيب  �بن  عر�ش 

َت�ْسَتِهر دو�وين �حلديث، ومل تكن م�ستعملة ��ستعمال �الأ�سعار �لعربيَّة، و�الآي �لقر�آنيَّة، و�إمنا 

��ستهر وكرثت دو�وينه بعد؛ فعدم �حتجاجهم به لعدم �نت�ساره بينهم، وعلماء �حلديث غري 

.
(3(

علماء العربيَّة«

جاء  حتى  �أخرى  تف�سري�ت  �إىل  بالنَّظر  ي�سعفنا  مل  �لق�سيَّة  هذه  تاريخ  �أنَّ  ظني  ويف 

–من  ذلك  �سبب  وكان  م�ض�عيه،  على  و�لتَّف�سري  �لتَّعليل  باب  فتحو�  �لذين  �ملعا�ضون 

وجهة نظري- هو �أن �عرت��سات ناظر �جلي�ش، و�لدماميني، و�بن �لطيب، على تف�سري�ت 

))) ذكره يف �ضح �جلمل، ونقله �ل�سيوطي يف �القرت�ح 95.

)2) ذكره يف �لتذييل و�لتكميل، ونقله ناظر �جلي�ش يف متهيد �لقو�عد 89.

)3) في�ش ن�ض �الإن�ض�ح )/452. ويف كالم �لدكتور حممد �خل�ض ح�سني يف در��سات يف �لعربية وتاريخها 76) موافقة لهذا 

�لتعليل. وكذ� يفهم من كالم �الأ�ستاذ �سعيد �الأفغاين يف �أ�سول �لنحو 53، وهو �ضيح ر�أي �لدكتورة خديجة �حلديثي 

يف موقف �لنحاة ))4.
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�بن �ل�سائع و�أبي حيان كان لها �أثرها �لكبري يف بيان وهنها و�سعفها، ف�ساًل عن �لتقارب 

�حلا�سل بني علماء �لنَّحو و�أ�سوله، وعلماء �حلديث وم�سطلحه؛ فاأفادو� كثري�ً من بع�سهم 

.
(((

و�ي و�ية، و�سفات �لرَّ يف هذه �مل�ساألة، فبيَّنو� �سو�بط �لرِّ

 و�أذكر من تلك �لتَّف�سري�ت، �لتي ذكرها �ملعا�ضون:

�الحتجاج  من  �لنحويني  �إقالل  ُيرجع  �لذي   
(2(

�ملخزومي مهدي  �لدكتور  )-  تف�سري 

باحلديث �إىل �أثر �الجتاهات �لفكرية �ل�سائدة يف تلك �لفرتة؛ �إذ ن�ساأ �لنَّحو يف بيئة 

يِّدت �أ�سوله على منهج �ملتكلمني، وقد كان تاأثري �لفكر �العتز�يل  تعتد بالعقل، ف�سُ

ر�ش �لنَّحوي مت�سلحني بنزعة فل�سفيَّة منطقيَّة،  كبري�ً؛ فقد ولج �أعالمه حيا�ش �لدَّ

ووظفو� فيه منهجهم �لقائم على �الإقالل من �لرو�ية، و�لت�سديد فيما خالف �لعقل 

و�ملنطق، ومن ذلك �لقر�ء�ت �لقر�آنية، و�الأحاديث �لنبويَّة.

�أبي  تف�سري�ت  �أن �سعَّف  �لذي ذكر -بعد   
(3(

التواب عبد  الدكتور رم�سان  2-  تعليل 

باحلديث  �ال�ست�سهاد  عن  �الأو�ئل  �لنَّحويني  بعد  يف  �حلقيقي  �ل�سبب  �أنَّ  حيان- 

�إيثارهم �البتعاد عن موطن تزل فيه �الأقد�م، بعد �سيوع �لو�سع يف �حلديث، وكرثة 

�تهام �لنا�ش بع�سهم بع�سًا بهذ� �لو�سع، فخافو� من �لوعيد يف قول �لنَّبي s: »من 

))) ظهرت در��سات حديثة لعلماء �مل�سطلح تتناول هذين �جلانبني حتديد�ً؛ منها: در��سة عنو�نها »مناهج �ملحدثني يف رو�ية 

�ل�سلف  علماء  �أن جمهور  �أظهرت  وقد  نوح،  �ل�سيد  و�لدكتور  �ل�سايجي،  �لرز�ق  عبد  للدكتور:  باملعنى«  �حلديث 

�أنكرو� جو�ز �لرو�ية باملعنى؛ لكن �لدر��سة خل�ست �إىل جو�زها باأحد ع�ض �سابطًا، بعد �أن �أخرجت ثالثة �أنو�ع من 

�حلديث من د�ئرة �خلالف، فال يجوز رو�يتها باملعنى �إطالقًا، وبهذ� ت�سيق د�ئرة تلك �الأحاديث �لتي ي�سملها �جلو�ز. 

و�لدر��سة �لثانية بعنو�ن »حلن �لرو�ة و�أثره يف �حلديث �ل�ضيف« للدكتور: ملفي �ل�سهري، وكانت �أكرث قربًا من �لق�سيَّة 

�لنَّحوية، وقد خل�ست �إىل �أن تعلم �لنَّحو �ضط الزم لطالب �حلديث قبل تعلم �حلديث؛ لذ� فقد كان �للحن نادر�ً عند 

�ملحدثني �إىل درجة �أن من كان م�سابًا بهذ� �لد�ء معروفًا عند علماء �حلديث با�سمه، وبينت �لدر��سة ت�سدد �ملحدثني يف 

�لرو�ية، وتقييد �الأعاجم بلفظ �حلديث و�أد�ئه كما �سمعوه. 

)2) ينظر: مدر�سة الكوفة 50-47.

)3) ينظر: ف�سول يف فقه �للغة 97.
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.
(((

�أْ َمْقَعَدُه من �لنَّاِر« د�ً َفْلَيَتَبوَّ  ُمَتَعمِّ
َّ
َكَذَب َعَلي

 �أنَّ »�لتحرز �لديني« هو �ل�سبب يف �ضف �لنَّحاة �أنف�سهم 
(2(

3-  يرى الدكتور حممد عيد

نَّة  ق�سد�ً عن �ال�ست�سهاد بالقر�آن و�حلديث؛ �إذ وقف �الإح�سا�ش �ل�سديد بتنزيه �ل�سُ

ر��سة و��ستنباط �لقو�عد، وقد �نتقل  مانعًا لهم من �الجتاه �إىل ن�سو�سها بالتَّحليل و�لدِّ

هذ� �لتَّحرج �إىل من جاء بعدهم من �لنَّحاة. ومل يغفل �الإ�سارة �إىل �أنَّ من �لو�جب �أن 

هبة �لدينية �ملفتعلة لغياب ما ي�سوغها. ي عن �أذهاننا هذه �لرَّ ُنَنحِّ

 �الإقالل من �العتماد على �حلديث �إىل �أنَّ �لنَّحاة 
(3(

4-  يرجع �لدكتور فخر �لدين قباوة

�لكرمي، وكالم  �لقر�آن  م�سبعني مبحفوظات  كانو�  �لنَّحو  قو�عد  قعدو�  ملا  �الأو�ئل 

�لعرب �لف�سحاء، وقد غاب عنهم ما ميكن �أن تقدمه ذخائر �حلديث �ل�ضيف يف 

هذ� �جلانب؛ لظنهم �أنها جزء من كالم �لعرب �الأقحاح، فال جديد وال خ�سو�سيَّة 

�الآونة- خافت  تلك  كان -يف  �لنَّبوي  ز�دهم  �أنَّ  ف�ساًل عن  �مليد�ن،  هذ�  لها يف 

�ل�سوت يف �أذهانهم، ثم جاء �لنَّحويون -من بعدهم- ف�سارو� على منهج تقليدي 

يف  �لتَّجديد  ف�سُعف  �مليد�ن،  هذ�  يف  �لعمليَّة  و�لتَّجربة  �خلربة  معه  غابت  معبد، 

ر�ش، وقلَّ �ال�ستمد�د من �حلديث. �لدَّ

وهذ� �لر�أي -يف نظري- هو �أقو�ها و�أكرثها �إقناعًا، فقد مزج �ساحبه –حفظه �لل- 

�بن  تف�سري  وهو  �إليه،  �أ�ضنا  وقد  �الأول:  �لتَّف�سري  منطقّيًا؛  مزجًا  وجيهني  تف�سريين  بني 

�لطيب ومن و�فقه من �ملتاأخرين كالدكتور: حممد �خل�ض ح�سني، و�الأ�ستاذ �سعيد �الأفغاين، 

و�لدكتورة خديجة �حلديثي، ومفاده �أنَّ �حلديث �لنَّبوي مل يكن م�ستهر�ً بينهم يف مر�حل 

))) �سطر حديث �أخرجه �لبخاري يف �سحيحه )/434: »باب ما يكره من النياحة على امليت...« برقم ]229)[.

)2) نقلت ر�أيه �لدكتورة خديجة �حلديث يف: موقف �لنحاة من �الحتجاج باحلديث 400، عن كتابه »�لرو�ية و�ال�ست�سهاد 

باللغة«.

)3) ينظر: تاريخ �الحتجاج �لنحوي باحلديث 306.
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 من �أنَّ �لنَّحاة قد وجدو� 
(((

�لتَّقعيد �الأوىل، و�لتَّف�سري �لثاين: وهو ما ذكره بع�ش �لباحثني

دور و�ل�سعر ديو�ن �لعرب، �إىل  يف �لقر�آن وكالم �لعرب ما ُيغني؛ فالقر�آن حمفوظ يف �ل�سُّ

جانب �أنَّ �حلديث بعد �لقر�آن يف �ملنزلة ووجوب �ال�ست�سهاد؛ فكان �الحتجاج بالقر�آن 

�أوىل ما د�م �حلديث جاريًا عليه. 

، وهي تتفاوت قوة و�سعفًا؛ وقد �عرت�ش 
(2(

هذه �أبرز �لتعليالت �لتي ذكرها �ملعا�ضون

قباوة، وقد  �لدكتور  ما ذكره  �إىل  �لتَّف�سري�ت متيل  ، لكن معظم 
(3(

�لنَّحويني بع�ُش  ها  بع�سَ

 تف�سياًل موفقًا من دون �أن ُي�سري �إىل �أنَّ جمعًا من 
(4(

ف�سل فيه �لدكتور عبد �لفتاح �خلطيب

�لنَّحويني قد �سبقوه �إىل ذلك.

مذ�هب  ثالثة  معامل  �ت�سحت  �أن  �لق�سيَّة  هذه  عن  �حلديث  �آثار  �أبرز  من  كان  ثالثًا: 

:
(5(

للنَّحويني يف �الحتجاج باحلديث

�الأول: مذهب �ملانعني �لذين رف�سو� �الحتجاج باحلديث �ض�حة، ويتزعم هذ� �ملذهب 

�بن �ل�سائع و�أبو حيان؛ قال �بن �لطيب: »وال نعلم �أحد�ً من علماء �لعربية خالف يف هذه 

�ل�سائع يف �ضح  بن  �حل�سن  و�أبو  �لت�سهيل  �أبو حيان يف �ضح  �ل�سيخ  �أبد�ه  ما  �إال  �مل�ساألة 

�جلمل، وتابعهما على ذلك �جلالل �ل�سيوطي-رحمه �لل- فاأولع بنقل كالمهما، و�للهج 

))) ينظر: اأ�سول النحو درا�سة يف فكر ابن الأنباري 245، ومعاجم غريب �حلديث و�الأثر 92)، نقاًل عن �لدكتورة خديجة 

�حلديثي يف كتابها »�ل�ساهد و�أ�سول �لنحو يف كتاب �سيبويه«.

)2) وهناك تعليل ال �أجد له ر�سيد�ً من �لوجاهة؛ وهو �أنَّ �الأثر �لنَّف�سي �حلا�سل عند �سيبويه من �سيخه �ملحدث حماد بن 

�سلمة و�نتقاده له يف �أكرث من جمل�ش كان �سببًا يف جفوة بينه وبني علم �حلديث، وقد ذكره �لدكتور �ل�سيد �ل�ضقاوي يف 

معاجم غريب �حلديث و�الأثر 93)، 239.

)3) ينظر: موقف �لنحاة من �الحتجاج باحلديث ))4، و�حلديث �لنبوي يف �لنحو �لعربي 25)، واأ�سول النحو درا�سة يف 

فكر ابن الأنباري 245، و�سو�بط �لفكر �لنحوي )/360.

)4) ينظر: �سو�بط �لفكر �لنحوي )/370.

مانعني وجميزين،  47، وجعلهم على مذهبني:  لالأفغاين  �لنحو  �أ�سول  �ملتاأخرين يف:  عنــد  �لتق�ســيمات  هــذه  تنظـر   (5(

واأ�سول التفكري النحوي 29)، وتبعه يف �لتق�سيم، وتعقبه يف بع�ش ما ذكر �لدكتور فجال يف �حلديث �لنبوي يف �لنحو 

�لعربي 04).
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.
(((

به يف كتبه...«

و�حتجو� لذلك باأن نحاة �لبلدين �لب�ضة و�لكوفة مل ي�ستدلو� باحلديث، وتابعهم على 

ذلك نحاة �الأقاليم، و�لعلة يف ذلك: 

زمانهsتنقل  يف  جرت  قد  و�حدة  ق�سة  فتجد  باملعنى،  �لنَّقل  جوزو�  و�ة  �لرُّ )-  �أنَّ 

باألفاظ خمتلفة.

2-  �أنَّه وقع �للحن يف كثري مما روي من �الأحاديث؛ الأنَّ كثري�ً من �لرو�ة كانو� �أعاجم، وال 

يعلمون ل�سان �لعرب ب�سناعة �لنَّحو؛ فوقع �للحن يف كالمهم وهم ال يعلمون.

عن  و�أعر�سو�  و�  �سدُّ �لقدماء  �أنَّ  على  بناء  �ملعا�ضين  من  �لر�أي  هذ�  يرى  من  ة  وثمَّ

.
(2(

�الحتجاج باحلديث

و�أ�سهرهم يف  باحلديث،  �الحتجاج  ة  �إىل �سحَّ ذهبو�  �لذين  �ملجوزين  �لثاين: مذهب 

هذه �ملرحلة �لر�سي و�بن ه�سام و�بن عقيل، وقد �سارو� على منهج �بن مالك يف �الإكثار 

من �ال�ست�سهاد باحلديث، من دون مناق�سة للق�سيَّة، �أو �عرت��ش على �ملانعني، على �لرغم 

من �سلتهم الوثيقة بهم.

على  و�عرت�ش  ذلك،  عن  ود�فع  باحلديث،  �ال�ست�سهاد  �أجاز  من  بعدهم  جـاء  وقـد 

ا  �ملانعني، ويف مقدمتهم حمب �لدين ناظر �جلي�ش �لذي قال معرت�سًا على �أبي حيان: »�أمَّ

�لرو�ة  باأنَّ  لذلك  معتاًل  �ل�ضيفة  �الأحاديث  من  ورد  مبا  �ال�ستدالل  �مل�سنف  على  �إنكاره 

جوزو� �لنقل باملعنى فيقال فيه: ال �َسكَّ �أنَّ �الأ�سل يف �ملروي �أن يروى باللفظ �لذي �ُسمع 

من الر�سولs، و�لرو�ية باملعنى و�إن جازت فاإمنا تكون يف بع�ش كلمات �حلديث �ملحتمل 

�إذ لو جوزنا ذلك يف كل ما يروى الرتفع �لوثوق  لتغيري �للفظ بلفظ �آخر يو�فقه معنى؛ 

))) في�ش ن�ض �الإن�ض�ح )/447.

)2) منهم �لدكتور �حللو�ين، وعبد �جلبار علو�ن، وعبد �ل�سبور �ساهني. ينظر عر�ش �لدكتور قباوة لهذه �الآر�ء و�عرت��سه 

عليهم يف: تاريخ �الحتجاج �لنحوي باحلديث 6)227-2. 
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عن جميع �الأحاديث باأنها هي بلفظ �لر�سول s، وهذ� �أمر ال يجوز توهمه ف�ساًل عن �أن 

.
(((

يعتقد ح�سوله«

�أجريت ذلك  باملعنى: »وقد  و�ية  �لرِّ �سبهة  ماميني وقال عن  �لدَّ �لر�أي  ود�فع عن هذ� 

ب ر�أي �بن مالك فيما فعله من ذلك، بناًء على �أنَّ �ليقني لي�ش مبطلوب  لبع�ش �سيوخنا ف�سوَّ

يف هذ� �لباب؛ و�إمنا �ملطلوب غلبة �لظنِّ �لذي هو مناط �الأحكام �ل�ضعية، وكذ� ما ُيتوقف 

�أنَّه  فالظنُّ يف ذلك كله كاٍف، وال يخفى  �الإعر�ب؛  �الألفاظ وقو�نني  عليه من مفرد�ت 

�أنَّ  وال�سيِّما  �لتَّبديل،  عدم  �الأ�سل  الأنَّ  ل؛  ُيبدَّ مل  به  �ملحتجَّ  �ملنقول  ذلك  �أنَّ  �لظنُّ  يغلب 

�لنَّقلة و�ملحدثني، ومن يقول  �لتَّ�سديد يف �ل�سبط و�لتَّحري يف نقل �الأحاديث �سائع بني 

منهم بجو�ز �لنَّقل باملعنى �إمنا هو عنده مبعنى �لتجويز �لعقلي �لذي ال ينايف وقوع نقي�سه؛ 

بط ويت�سددون مع قولهم بجو�ز �لنَّقل باملعنى، فيغلب على  ون يف �ل�سَّ فلذلك تر�هم يتحرَّ

ل، ويكون �حتمال �لتَّبديل فيها مرجوحًا فُيلغى، وال يقدح  �لظنِّ من هذ� كلِّه �أنها مل ُتبدَّ

ن يف  ة �ال�ستدالل بها، ثم �إنَّ �خلالف يف جو�ز �لنَّقل باملعنى �إمنا هو فيما مل ُيدوَّ يف �سحَّ

ن وُجعل يف بطون �لكتب فال يجوز تبديل �ألفاظه من غري خالف بينهم  ا ما ُدوِّ �لكتب، و�أمَّ

يف ذلك«.

ثم نقل ما يوؤكد كالمه من قول �بن �ل�سالح )ت 643هـ( و�أ�ساف: »وتدوين �الأحاديث 

و�الأخبار بل وكثري من �ملرويَّات وقع يف �ل�سدر �الأول قبل ف�ساد �للغة �لعربية؛ حني كان 

لني –على تقدير تبديلهم- ي�سوغ �الحتجاج به، وغايته يومئٍذ تبديل لفظ  كالم �أولئك �ملبدِّ

ة �ال�ستدالل،  ي�سحُّ �الحتجاج به بلفظ ي�سحُّ �الحتجاج به، فال فرق بني �جلميع يف �سحَّ

�بن  قال  كما  باملعنى  وَنقله  تغيريه  من  وُمنع  �لتَّبديل-  تقدير  –على  �ملبدل  ذلك  ن  ُدوِّ ثم 

.
(2(

ة يف بابه �سحيحة« �ل�سالح، فبقي حجَّ

))) متهيد �لقو�عد 0/9)44.

)2) تعليق �لفر�ئد 4/)24.
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 ،
(((

وكان من �أ�سد �ملد�فعني عن �بن مالك و�ملعرت�سني على حجج �ملانعني �بن �لطيب

�لذي ف�سل و�أ�سهب يف مناق�سة �لق�سية، و�بتد�أ �نت�ساره بذكر �أنَّ ترك �العتماد على �حلديث 

.
(2(

�سيء، ومنعه �سيء �آخر؛ فرتك �الأقدمني لالحتجاج باحلديث ال يلزم منه �أنهم مينعونه

�أنَّ  �أبو حيان من  عاه  �دَّ ما  بالتف�سيل على حججهم، ومن ذلك �عرت��سه على  ثم ردَّ 

مني يف رف�ش �الحتجاج باحلديث؛ �إذ قال: »وهي م�سادرة ظاهرة،  �ملتاأخرين قد �تبعو� �ملتقدِّ

بل هذه كتب �الأندل�سيني وغريهم من �لنُّحاة م�سحونة بذلك من غري نكري«، وذكر عدد�ً 

من �لنَّحويني قبل �بن مالك وبعده ممن ��ست�سهد باحلديث، ثم قال: »بل ر�أيت �ال�ستدالل 

باحلديث يف كالم �أبي حيان نف�سه؛ لكنَّه ال يقر له مهاد، فهو كل يوم يف �جتهاد«.

ومما ناق�سه �بن �لطيِّب م�ساألة تعدد رو�يات �حلديث �لو�حد، وهو دليل �أبي حيان على 

و�ية قد جاءت باملعنى؛ فمن ردوده على ذلك �أنَّ ما �خُتلف يف لفظه �أقلُّ مما �تفق  �أنَّ �لرِّ

 s فيه، ثم �إنَّ هذه �الألفاظ �ملختلفة قد يكون م�سدرها و�حد�ً، �إذ� ما علمنا �أنَّ من منهجه

.
(3(

تكر�ر �الأحاديث �أكرث من مرة، لَي�ْسمع يف �لثَّانية من مل ي�سمع يف �الأوىل وهكذ�

و�ة كانو� غري عرب وهم يلحنون من حيث  ا عن �حتجاج �أبي حيان باأنَّ كثري�ً من �لرُّ �أمَّ

ال يعلمون؛ فقد قال -بعد �أن و�فقه على �أنَّ كثري�ً من �لرو�ة كانو� غري عرب-: »و�دعاوؤه 

�أنهم ال يعلمون �لنَّحو خمالف ملا �أطبق عليه علماء �حلديث من �أنَّ �ضط �ملحدث �أن يكون 

عاملًا مبا يحتاج �إليه من �لعربيَّة و�للغة؛ بل قالو�: �إنَّه البد �أن يكون عاملًا بالغريب«.

))) ينظر: في�ش ن�ض �الإن�ض�ح )/525-446.

)2) رمبا �أغفلو� �حلديث عن �لق�سية لغياب �ملنا�سبة؛ الأنَّ مظنَّة �حلديث عن هذ� �ملو�سوع باب �الأ�سول �لنَّحوية )�ل�سماع(. 

و�أول م�سنف فيها كان »ملع �الأدلة«، وقد قال �ساحبه: »�علم �أنَّ �لنَّقل ينق�سم �إىل ق�سمني: تو�تر و�آحاد. فاأما �لتو�تر 

�أدلة �لنحو يفيد �لعلم«. ينظر: ملع  فلغـة �لقـر�آن، ومـا تو�تر من �ل�سنة، وكالم �لعرب، وهذ� �لق�سم دليل قطعي من 

الأدلة 83.

علماء  وعند  �النت�سار،  و�سعة  �الإفهام  برغبة  �لتكر�ر  على  �ملقام  هذ�  يف  �لرو�ية  �ختالف  �أ�سباب  �لطيب  �بن  ق�ض   (3(

تعدد جمال�سه  �أو  يتنا�سب ومد�ركه،  مبا  �ل�سائل  كاإجابة   ،
s

�لنبي  لكن م�سدر معظمها  �أخرى؛  �أ�سباب  �ال�سطالح 

وكرثتها يف منا�سبات خمتلفة، وغري ذلك، ينظر: مناهج �ملحدثني يف رو�ية �حلديث باملعنى 9).
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هذه �أبرز �عرت��سات �ملجوزين على حجج �ملانعني، وفيها تف�سيل ال ي�سعه �ملقام، وما 

ذكره �ملجيزون من �ملعا�ضين ال يخرج عما ذكره �ملتاأخرون �ملنت�ضون البن مالك، مع ما 

�أفادوه من ��ستهار م�سنفات علم �مل�سطلح وعلم �حلديث.

�أبو  �لثَّالث: مذهب �ملعتدلني، �لذين تو�سطو� بني �ملنع و�جلو�ز، ويتزعم هذ� �ملذهب 

ه وهو يعرت�ش على �إجازة �بن مالك �الحتجاج باحلديث  ر بنا ن�سُّ  �لذي مَّ
(((

�إ�سحاق �ل�ساطبي

مطلقًا من دون متحي�ش �أو تدقيق، وقد ت�سمن كالمه تق�سيم �الأحاديث �إىل ق�سمني:

�لق�سم �الأول: ما يعتني ناقله مبعناه دون لفظه، وهذ� مل يح�سل ��ست�سهاد �أهل �لل�سان به.

�لق�سم �لثاين:  ما عرف �عتناء ناقله بلفظه ملق�سود خا�ش، كاالأحاديث �لتي ق�سد بها 

.sومثل لذلك ببع�ش كتابات �لنَّبي ،s بيان ف�ساحته

وممن �أخذ بهذ� �ملنهج �ل�سيوطي، و�إن كان �بن �لطيب قد جعله من �ملانعني؛ لكن يف 

ن�سو�سه ما يوؤكد �جلو�ز ب�سو�بط، فقد قال يف �سدر عر�سه للمو�سوع يف �القرت�ح: »و�أما 

، وهذا ما اأكده البغدادي يف 
(2(

كالمهs في�ستدل منه مبا ثبت �أنه قاله على �للفظ �ملروي«

.
(3(

�خلز�نة حني جعله مو�فقًا لل�ساطبي

وقد �أخذ كثري من �ملعا�ضين بهذ� �لر�أي حني و�سعو� �سو�بط لالأحاديث �لتي ُيحتجُّ 

�إىل  �أقرب  هي  ي�سيفون �سور�ً  يز�لون  بل ال  عند �سو�بط حمددة؛  �أمرهم  ي�ستقر  ومل  بها، 

�لتَّو�سع منها �إىل و�سع �ل�سو�بط و�لتقييد، وكان �أول من و�سع �سو�بطه �ل�سيخ حممد �خل�ض 

ح�سني يف بحث من�سور خل�ش منه �إىل �لقول: »�إنَّا نرى �ال�ست�سهاد باألفاظ ما يروى يف 

و�ية، وال ن�ستثني �إال �الألفاظ  ل، و�إن �ختلفت فيها �لرِّ در �الأوَّ نة يف �ل�سَّ كتب �حلديث �ملدوَّ

))) ينظر: �خلز�نة )/35.

من  النظرية  الناحية  من  اأنه  فيه  واأثبت   ،80 و�لتطبيق  �لنظرية  بني  �ل�سيوطي  عند  �لنحو  �أ�سول  وينظر:   .89 �القرت�ح   (2(

�ملجيزين �ملقيدين.

)3) ينظر: �خلز�نة )/36.
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�أو �لت�سحيف غمز�ً ال مردَّ  �أو يغمزها بع�ش �ملحدثني بالغلط  �لتي جتيء يف رو�ية �ساذة، 

.
(((

له«

، ثم عر�سه على �ملجمع �للغوي 
(2(

وقد ��ستفا�ش يف �حلديث عن �أنو�ع �حلديث �ملحتج به

اأن، و�سدر عنهم ما يلي: ادر بهذ� �ل�سَّ يف �لقاهرة؛ فكان له �أبلغ �الأثر يف قر�ره �ل�سَّ

�أواًل: ال يحتج يف �لعربيَّة بحديث لي�ش يف �لكتب �ملدونة يف �ل�سدر �الأول، ككتب 

�لوجه  على  �الآنفة  �لكتب  هذه  يف  ن  �ملدوَّ باحلديث  يُحتج  ثانيًا:  قبلها.  وما  �ل�سحاح 

التايل:

�أ-�الأحاديث �ملتو�ترة �مل�سهورة.

ب-�الأحاديث �لتي ت�ستعمل �ألفاظها يف �لعباد�ت.

ج-�الأحاديث �لتي تعد من جو�مع �لكلم.

د-ما كتبه �لنبي s من ر�سائل.

هـ-�الأحاديث �لتي تروى لبيان �أنَّه كان s يخاطب كل قوم بلغتهم.

))) در��سات يف �لعربية وتاريخها 80). 

)2) جعل �الأحاديث من حيث �الحتجاج بها يف �لنحو على ثالثة �أق�سام؛ �لق�سم �الأول: �أحاديث ال ينبغي �الختالف يف 

�الحتجاج بها يف �للغة و�لقو�عد، وهي �ستة �أنو�ع؛ �أولها: ما يروى بق�سد �ال�ستدالل على كمال ف�ساحته عليه �ل�سالة 

و�ل�سالم. ثانيها: ما يروى من �الأقو�ل �لتي يتعبد بها، �أو �أمر بالتعبد بها. ثالثها: ما يروى على �أنه كان يخاطب كل 

�الأحاديث  �ألفاظها. خام�سها:  �لتي وردت من طرق متعددة، و�حتدت  �الأحاديث  ر�بعها:  بلغتهم.  �لعرب  قوم من 

�لتي دونها من ن�ساأ يف بيئة عربية مل ينت�ض فيها ف�ساد �للغة. �ساد�سها: ما عرف من حال رو�ته �أنهم ال يجيزون رو�ية 

�حلديث باملعنى. �لق�سم �لثاين: �الأحاديث �لتي ال ينبغي �الختالف يف ترك �الحتجاج بها؛ وهي �الأحاديث �لتي مل 

تدون يف �ل�سدر �الأول. �لق�سم �لثالث: �أحاديث ي�سوغ �ختالف وجهات �لنظر يف �الحتجاج بها، وهي �ملدونة يف 

�ل�سدر �الأول، ومل تكن من �أنو�ع �لق�سم �الأول، وهذه �الأحاديث على نوعني؛ �لنوع �الأول: �أحاديث وردت على 

وجه و�حد، فاالأ�سح �الحتجاج بها الأن �الأ�سل �لرو�ية باللفظ. �لنوع �لثاين: �أحاديث �ختلفت فيها �لرو�ية، فيجوز 

�ال�ست�سهاد مبا جاء منها يف رو�ية م�سهورة مل يطعن فيها �أهل �الخت�سا�ش باأنها من وهم �لر�وي، �أما ما جاء يف رو�ية 

�ساذة �أو طعن فيها باأنها غلط من �لر�وي فال ي�ست�سهد بها.
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.
(((

و-�الأحاديث �لتي عرف من رو�تها باأنهم ال يجيزون رو�يتها باملعنى

هذه �أبرز �لق�سايا �لتي تناولها �الأ�سوليون يف حديثهم عن �ال�ستدالل باحلديث �ل�ضيف، 

وجمهور �ملعا�ضين يرون �أنَّ �إهمال �لنحاة �الحتجاج باحلديث �لنبوي »�إهد�ر جلزء غري 

، و�لذي �أر�ه �أن ياأخذ �لد�ر�سون باحلديث �لنبوي يف 
(2(

ي�سري من �أبلغ �لكالم �لعربي و�أعاله«

در��ستهم �لنحو، ال الأنه �أبلغ �لكالم �لعربي و�أعاله فح�سب؛ بل الأنَّه �أف�سل �سورة و�سلتنا 

لكالم �لعرب يف حياتهم �ليومية، وذلك �أنَّ �لقر�آن �لكرمي و�ل�سعر و�الأمثال و�حلكم لها 

من �ملزية و�خل�سو�سية و�لتفرد �الأ�سلوبي ما يجعلها ذ�ت وظائف حمددة، ونطق م�ستعملة 

معينة؛ �أما �حلديث �ل�ضيف في�سور لنا كالم �لنَّا�ش يف �أ�سو�قهم وجتمعاتهم ويف حروبهم 

�أ�سد  �إلينا  و�سوله  ناقلوه يف  وقد حترى  بيته،  باأهل  �لرجل  بل يف خلو�ت  وم�ساجدهم، 

�أنو�ع �لتحري، �الأمر �لذي مل حتظ به �أي ق�سة �أو حدث �أو حو�ر من �لنَّرث، حتى عند من 

�أجاز �لرو�ية باملعنى.

  

املبحث الثالث: كالم العرب:

ماع، مع �أنه �مل�سدر �الأكرث �سهرة  يجعل علماء �الأ�سول كالم �لعرب ثالث م�سادر �ل�سَّ

يف م�سنفات �لنحويني وتطبيقاتهم. وهو »ما �أُثر عنهم من �سعر ونرث قبل �الإ�سالم وبعده، 

.
(3(

�إىل �أن ف�سدت �الأل�سن بكرثة �ملولدين و�سيوع �للحن«

))) تنظر: جملة جممع اللغة العربية ج 4، �س7 ل�سنة 937)م، وقد �أ�ساف بع�ش �لنحويون �أ�سنافًا �أخرى يرجحون �سالمة 

�ألفاظه و�سحة ن�سبتها، ومن ذلك ما �أ�سافه �لدكتور عبد �لرحمن �ل�سيد لنوعني من �حلديث؛ �الأول: �الأحاديث �لتي 

رو�ها من �لعرب من يوثق بف�ساحتهم و�إن �ختلفت �ألفاظها، و�لثاين: �الأحاديث �لتي ُيطَماأَنُّ فيها �إىل عد�لة رو�تها، 

و�لتي يغلب على �لظن تعدد مو�طن �ال�ستفهام فيها، و�أن �ختالف �ل�سيغ يرجع �إىل تعدد �الإجابة. و�أ�ساف �لدكتور 

حممد �ساري كل حديث ثبت �عتناء ناقله �أو ر�ويه بلفظه وحر�سه على �أد�ئه كما قيل ملق�سود بالغي �أو �أدبي �أو ديني. 

ينظر: موقف �لنحاة من �الحتجاج باحلديث 8)4-)42. 

)2) اأ�سول النحو 75.

)3) �أ�سول �لنحو �لعربي لنحلة 57.
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وقد بذل �الأو�ئل جهد�ً م�سنيًا يف جمع هذه �ملادة �مل�سموعة، �لتي كان �لل�سان �لعربي 

جمعهم  يف  حر�سو�  قد  �أنهم  �إىل  ي�سري  ما  �ل�سابقني  م�سنَّفات  ويف  �الأ�سيل،  م�سدرها 

وت�سنيفهم ودر��ستهم على حتري �لدقة و�ل�سبط و�مل�سد�قية؛ لكي يخرجو� من ذلك بنتائج 

موثوقة و�سحيحة، فاعتمدو� م�سافهة �لعرب �لف�سحاء، وهي �أعلى درجات �ل�سماع، ثم 

�لرو�ية عن �ل�سيوخ �ملوثوقني يف �سبطهم و�أمانتهم يف نقل ما �سمعوه عن �لعرب. وعلى 

 قد حدد قبائل بعينها قعدت �لقو�عد يف �سوء لغاتها؛ �إال �أنَّ 
(((

الرغم من اأنَّ بع�س اللغويني

�لو�قع ينفي �أن يكون �للغويون يف جمعهم قد �لتزمو� قبائل بعينها �أو مناطق دون �أخرى، 

�ملوثوق  �لف�سحاء  عن  ثبت  مبا  �لعرب  من كالم  يحتج  �أنَّه  على  يجمعون  �أنهم  و�لر�جح 

بعربيتهم. 

�الأم�سار  �أهل  عن  فاأخذو�  �ل�سماع؛  قبول  يف  عنده  يتوقفون  زمن  على  و��سطلحو� 

�لف�سحاء �إىل نهاية �ملئة �لثانية، �أما �أهل �لبادية فاحتج بكالمهم �إىل نهاية �ملئة �لر�بعة على 

.
(2(

�لقول �لر�جح �لذي �أقر يف جممع �للغة �لعربية يف �لقاهرة

ل�سمان  �سو�بط  و�سعو�  بل  �للغوية؛  �ملادة  م�سادر  حتديد  عند  �سبطهم  يف  يقفو�  ومل 

ذلك، منها: تق�سيم �ملادة �ملجموعة ق�سمني: متو�تر و�آحاد، وجعلو� �ملتو�تر دلياًل قطعّيًا 

، و�عتدو� مببد�أ �ل�سيوع يف ��ستخرج �لظو�هر �لنحوية،  يفيد �لعلم، و�الآحاد دلياًل يفيد �لظنَّ

 .
(3(

وحددو� �ضوط �لر�وي

اأما املتاأخرون – ومنهم �بن مالك- فقد �ختلف �الأمر لديهم؛ �إذ �نقطعت بهم �ل�سبيل 

�إىل �سماع �ل�سو�هد من �لف�سحاء، الأنَّ �لف�ساحة قد �نقطعت منذ �لقرن �لر�بع للهجرة، 

))) ينظر كالم �أبي ن�ض �لفار�بي يف �القرت�ح 00)، وكذلك ما ذكره ابن خلدون يف مقدمته 29). ويف نقد هذا التحديد 

ينظر: �لبحث �للغوي عند �لعرب 52، و�الحتجاج بال�سعر يف �للغة 05)، و�بن يعي�ش �لنحوي 7)4، و�سو�بط �لفكر 

النحوي )/227.

)2) ينظر: جملة �ملجمع )/202.

)3) �أ�سول �لنحو �لعربي لنحلة 60.
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وكان �آخر من ��ستعان بالف�سحاء �أبو �لعبا�ش �ملربد و�أبو �لفتح بن جني. فاقت�ض �ملتاأخرون 

.
(((

على م�سادر مكتوبة جمعها �لقدماء يف كتبهم

:
(((

اكيب النَّرثيَّة املحور االأول: املفردات والرتَّ

�هتم �بن مالك مبا روي عن �لعرب من كالمهم �ليومي ولهجاتهم وحكمهم و�أمثالهم، 

و�أنزله منزلة كبرية يف �أثناء �لتقعيد و�الحتجاج و�العرت��ش و�ال�ستدر�ك، وقال: »يجب �أن 

. كما 
(3(

ُيعتقد �ل�سو�ب يف كل ما نطقت به �لعرب �ملاأمون حدوث حلنهم بتغري �لطباع«

�لعرب عنده موجب ملخالفة من خالفه؛ قال يف بع�ش �الأحكام م�ستداًل بقول  �أنَّ كالم 

ينت  فتعَّ مبنعه  ما حكمو�  ن جو�ز  ت�سمَّ وقد  �لف�سحاء،  عن  مروي  »وهذ� كالم  �لعرب: 

.
(4(

خمالفتهم يف ذلك«

ويف قر�ءته لكتب �لنَّحويني كان يجعل حدود�ً فا�سلة بني ما يذكره �لنَّحويون من �أمثلة 

و�سو�هد م�سنوعة، وما ين�سبونه �إىل �لعرب؛ �إذ �إنَّ �الأول غري حجة، �أما �لثاين فهو حجة، 

فقد قال يف �عرت��سه على �لك�سائي �لذي �أجاز �إعمال ��سم �لفاعل �ملو�سوف يف نحو: »�أََنا 

اِرٍب«؛ فال حّجة فيه الأّنه  اِرٌب �أَيُّ �سَ اِرٍب«: »�أّما �إجازته: »�أََنا َزْيد�ً �سَ اِرٌب �أَيُّ �سَ َزْيد�ً �سَ

، فال حجة يف هذ� �لن�ش ماد�م غري من�سوب �إىل �لعرب.
(5(

مل يقل اأنا �سمعته عن العرب«

ق بني رو�ية �لكوفيني عن �لعرب، وقو�عدهم �لتي  �أنَّ �بن مالك كان يفرِّ وُيذكر هنا 

�جتهدو� يف ��ستنباطها؛ فقد القت مروياتهم عن �لعرب قبواًل وت�سليمًا لديه، فنقل مرويات 

))) �أ�سول �لنحو �لعربي للحلو�ين 47.

)2) بلغ ما ذكره �بن مالك من �أقو�ل �لعرب �لنرثية يف �ضح �لت�سهيل مئة و�أربعني قواًل، ومئة وخم�سة ع�ض قواًل يف �ضح 

�لعمدة، �أما �ضح �لكافية �ل�سافية فقد �سم مئتني وثالثة و�ستني قواًل، وذلك بح�سب �إح�ساء حمققي هذه �لكتب.

)3) �ضح �لت�سهيل 52/2.

)4) �ضح �لكافية �ل�سافية 749/2.

)5) �ضح �لت�سهيل 74/3.
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�ء و�لك�سائي وثعلب، وقد ُيجمل فين�سب �لرو�ية �إىل »�لكوفيني«، كما يف حديثه  عن �لفرَّ

�إال �لكوفيون، رووها عن  �لنِّد�ء »�آ« و»�آي«  �لنِّد�ء: »ومل يذكر مع حروف  عن حروف 

، فهم يف الرواية عدول؛ اأما اآراوؤهم 
(((

�لعرب �لذين يثقون بعربيتهم، ورو�ية �لعدل مقبولة«

�لنَّحوية فاإنها �إذ� ما ُعر�ست فهي عر�سة للنَّقد و�لتوجيه باملو�فقة �أو �ملخالفة. 

وُيثني �بن مالك يف هذ� �ل�سدد على م�سدر �لرو�ية �لرئي�ش لديه، وهو كتاب �سيبويه؛ 

، فنقل عنه 
(2(

فيقول: »�إنَّ �سيبويه مل يكن يحتج ب�ساهد ال يثق بانت�سابه �إىل من يحتج بقوله«

بن�سبة، ومن دون ن�سبة ثقة يف مروياته، وحتى �أمثلة �سيبويه �مل�سنوعة فاإن �بن مالك يكرث 

من نقلها ويعتد بها؛ الأنَّه يرى �أنها مل جتر على غري ما هو يف لغة �لعرب، ففي م�ساألة �لعطف 

بـ»لكن« �لتي يرى �بن مالك �أنها حرف ��ستدر�ك؛ فاإن وليها معطوٌف فهو بـ»و�ٍو« قبلها 

ال ُي�ستغنى عنها �إال قبل جملٍة تاّمٍة م�ّضٍح بجز�أيها، قال موؤيد�ً ر�أيه: »ولذلك مل ميّثل �سيبويه 

يف �أمثلة �لعطف �إال بـ»ولكن«، وهذ� من �سو�هد �أمانته وكمال عد�لته؛ الأّنه ال يجيز �لعطف 

.
(3(

بها غري م�سبوقٍة بو�ٍو، وترك �لّتمثيل به لئال ُيعتقد �أّنه مّما ��ستعملته �لعرب«

مالك،  �بن  �عرت��سات  �لعرب يف  لغات  �أثر  على  �ملا�سي  �لف�سل  �طلعنا يف  قد  وكنا 

وكيف �أنه �عرت�ش �لنحويني و��ستدرك عليهم بوقوفه على م�سنفات �للغويني �لتي حوت 

مادة مكنته من تو�سيع ��ستقر�ئه للغة �لعرب وم�سادرها.

م�سائل  يف  حجة  وحده  ُيقام  �أن  بامل�سموع  �العتد�د  درجات  �أعلى  �أنَّ  يف  �سكَّ  وال 

�أو  �ُسمع من مفرد�ت  ما  مالك مع  �بن  فعله  ما  �خلالف و�العرت��ش و�ال�ستدر�ك، وهذ� 

كالم  من  مروية  باألفاظ  و�حتج  �جلمهور  على  �عرت�ش  فقد  �لعرب؛  عن  نرثيَّة  تر�كيب 

�لعرب، ومن ذلك �عرت�سه على �أكرث �لنَّحويني �لذين عللو� ت�سكني �آخر �مل�سند �إىل »تاء« 

))) �ضح �لت�سهيل 386/3.

)2) �ضح �لت�سهيل 3/)8.

)3) �ضح �لت�سهيل 343/3.
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حركات،  �أربع  تو�يل  �جتناب  �سببه  باأنَّ  �لفاعلني،  »نا«  �أو  �لن�سوة،  »نون«  �أو  �لفاعل، 

�أربع حركات  تو�يل  »�أنَّ  �أوجه �سعفه:  من  �أنَّ  ذكر  ثم  �لتعليل �سعيف«،  بقوله: »وهذ� 

لي�ش مهماًل يف كالمهم؛ بل ُم�ْسَتَخفٌّ بالنِّ�سبة �إىل بع�ش �الأبنية، بدليل: »ُعَلِبط«، و�أ�سله: 

ُعالِبط، و»َعَرَتن«، و�أ�سله: َعَرْننَت، و»َجَنِدل«، و�أ�سله: َجَناِدل عند �لب�ضيني، وَجْنِديل 

من  الفاعل  لتمييز  الت�سكني  اختاروا  اأنهم  ومفاده  براأيه  املقالة  وختم   ،
(((

الكوفيني« عند 

�ملفعول يف �مل�سند �إىل »نا« �لفاعلني، و�أحلق بها �لتاء و�لنون للتَّ�ساوي يف �لرفع و�الت�سال 

وعدم العتالل.

ت لديه خمالفًا جمهور �لنحويني؛ ومن ذلك �أنَّه  و��ست�سهد بالرت�كيب �لنَّرثيَّة �لتي �سحَّ

ذهب �إىل �أنَّ »�أم« �ملنقطعة حرف عطف قد تعطف بها �ملفرد�ت، و�جلمهور يرون �أنها ال 

تعطف �إال �جلمل، قال: »و�إن ويل �ملنقطعة مفرد فهو معطوف بها على ما قبلها، كقول 

�أَْم �َساٌء«، فـ»�أم« هنا ملجرد �الإ�ض�ب، عاطفة ما بعدها على  : »�إنََّها الإِبٌل 
(2(

بع�س العرب

ما قبلها، كما كان يكون بعد »بل«، فاإنها مبعناها«، ثم قال معرت�سًا على �بن جني �لذي 

�أهي  بل  �لتقدير:  �لهمزة و»بل«، و�أن  �أنها مبنزلة  �بن جني  يتبنَّى ر�أي �جلمهور: »وزعم 

: »�إنَّ ُهَناَك �إِباًل 
(3(

�ساء؛ وهذ� دعوى ال دليل عليها، وال �نقياد �إليها، وقد قال بع�ش �لعرب

�أَْم �َساًء«، فن�سب ما بعد »�أم« حني ن�سب ما قبلها، وهذ� عطف �ضيح مقوٍّ لعدم �الإ�سمار 

.
(4(

قبل املرفوع«

ح  ومما �أفاده �بن مالك من كتب �للغويني �ملتاأخرين و��ستدرك به على �جلمهور �أنَّه َرجَّ

»�ل�سني« و»�سوف«،  �إىل  باالإ�سافة  لال�ستقبال  �مل�سارع  يخلِّ�ش  ما  �أنَّ  �لكوفيني يف  ر�أي 

يدبغ  �سجر  و�لعرتن:  �لغنم.  من  و�لقطيع  �لر�ئب،  و�للب  و�لغليظ،  �ل�سخم  مبعنى  و�لعلبط:   .(25/( �لت�سهيل  �ضح   (((

بعروقه، و�جلندل: هي �حلجارة. ينظر: �لل�سان 355/7، و3)/284، و))/28) بالرتتيب.

)2) ينظر: الكتاب 72/3)، و�أ�ض�ر �لعربية 270.

)3) ينظر: �ملغني )/299؛ ومل �أعرث على هذه �لرو�ية فيما �طلعت عليه من م�سنفات �لنحويني قبل �بن مالك.

)4) �ضح �لت�سهيل 362/3.
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ي«، بينما ال يعرف �لب�ضيون �إال »�سوف« و»�ل�سني«، وقد ��ستدل  « و»�سِ »�َسو« و»�َسفَّ

 �أفعل، وهي �أغربهن 
ْ
: �َسْف �أفعل، و�َسْو �أفعل و�َسي

(((
ابن مالك بقوله: »وجاء عن العرب

 .
(2(

حكاها �ساحب املحكم«

دت يف �أد�ء �لفكرة، ومنه ترجيحه  وتتعا�سد �لرو�يات �ملختلفة عند �بن مالك �إن �حتَّ

ر�أي �خلليل و�الأخف�ش و�ملازين يف �أنَّ ما بعد »�إيا« �سمائر جمرورة باالإ�سافة ال حروف، 

وعرب عن دليله �ل�سماعي بقوله: »�إنَّ هذه �للو�حق لو مل تكن �أ�سماء جمرورة �ملحل مل يلحقها 

ُجُل �ل�ستِّنَي فاإيَّاُه و�إيَّا  : »�إَذ� َبَلَغ �لرَّ
(3(

��سم جمرور باالإ�سافة، فيما رو�ه �خلليل من قول �لعرب

وَء�ِت««. : »فاإيَّاه و�إيَّا �ل�سَّ
(4(

«، وُروي َو�بِّ �ل�سَّ

و�يات يف تاأدية �لغر�ش نف�سه؛ قائاًل: »وهذ� م�ستند قوي؛ الأنَّه  كما �أنَّه �أفاد من تعدد �لرِّ

منقول بنقل �لعدل بعبارتني �سحيحتي �ملعنى«، و��ستطرد �بن مالك يف �ضح �ألفاظ هذ� 

ِذْكِر �ملوت  ن وعظًا وترغيبًا ملن بلغ �ل�ستِّنَي يف  �إنَّ هذ� �لكالم يت�سمَّ ماع فقال: »ثم  �ل�سَّ

ني  ، فاإنَُّهنَّ ُيلهينه ويعجز عما يبغينه، ومن رو�ه بال�سِّ َو�بِّ و�الإعر��ش عن �لفتنة بالن�ساء �ل�سَّ

و�لتَّاء فقد �أ�ساب �أي�سًاً، ومعناه �لنَّهي عن �لقبائح؛ فاإنَّ �جتنابها ماأمور به عمومًا، و�ل�سيخ 

.
(5(

باجتنابها اأحق لأنَّ �سدورها منه اأقبح«

�أنَّه �عتمد على كالم �لعرب يف �العرت��ش و�لرتجيح بني �الآر�ء �عتمد عليه يف  وكما 

�سوغ قو�عد جديدة ولو كانت خمالفة لر�أي �جلمهور؛ فقد قال يف �الألفيَّة عن �ت�سال »ما« 

))) قال ابن �سيده يف املحكم 7/8)6: »وقد قالو�: »�َسو يكون« فحذفو� �لالم و»�سي يكون« فحذفو� �لالم و�أبدلو� �لعني 

ة و»�َسْف يكون« فحذفو� �لعني كما َحَذفوها يف ُمْذ«. َطَلَب �خِلفَّ

)2) �ضح �لت�سهيل )/25.

ّتنَي فاإِيّاه  ثني من ال �أَتِهُم، عن �خلليل �أنَّه �سمع �أَعر�بيًا يقول: »�إذ� بلغ �لرجُل �ل�سَّ )3) قال �سيبويه يف الكتاب )/279: »وحدَّ

««. وعد بع�سهم هذه �لرو�ية �ساذة ال تقوم بها �حلجة لقلته وخمالفته �ل�سماع و�لقيا�ش، والأن �سيبويه مل  و�َبّ و�إِّيا �ل�سَّ

ي�سمعها من �خلليل، ينظر: �الإن�ساف 697/2، واللباب )/480.

)4) مل �أهتد �إىل م�سدر هذه �لرو�ية.

)5) �ضح �لت�سهيل )/46).
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:
(((

�لز�ئدة باحلروف �لنا�سخة

ُمْبِطُل احُل��ُروِف  ِب��ِذي  ��ُل »َم��ا«  اإِْع��َم��������الَ��َه��ا َوَق����ْد يُ��بَ��قَّ��ى ال��َع��َم�����ُلَوَو���ضْ

مما  �لز�ئدة  بـ»ما«  �الت�سال  عند  و�لرتك  �الإعمال  حكم  �أنَّ  �لنَّحويني  عند  و�مل�سهور 

تخت�شُّ به »ليت« من هذه �حلروف؛ لكنَّ �بن مالك �أجاز ذلك يف كل �حلروف قيا�سًا، 

وُعِدَم  ا«،  »�إمنَّ يف  �الإعمال  وقلَّ  وُتْهَمُل،  فُتْعَمل  »ليت«  »ما«  »وتلي  �لت�سهيل:  يف  قال 

امل�ساألة وال�ستدلل  ، وب�سط 
(2(

�سائغ« ا« و»َلَعلََّما« و»لكنََّما«؛ و�لقيا�ش  �َسَماُعُه يف »كاأمنَّ

فيها قائاًل: »و�أجرى �بن �ل�ضَّ�ج غري »ليتما« جمر�ها قيا�سًا، وذكر �بن برهان �أنَّ �أبا �حل�سن 

َا َزْيد�ً َقاِئٌم«، فاأعمل مع زيادة »ما«، وعز� مثل ذلك �إىل  : »�إِمنَّ
(3(

�الأخف�ش روى عن �لعرب

�لك�سائي عن �لعرب.

من  �ل�ضَّ�ج  �بن  �إليه  ما ذهب  يوؤيد  �لل-  برهان -رحمه  �بن  �لذي ذكره  �لنَّقل  وهذ� 

�إجر�ء عو�مل هذ� �لباب على �سنن و�حد قيا�سًا، و�إن مل يثبت �سماعًا يف �إعمال جميعها، 

. فاعتمد ابن مالك ما 
(4(

وبقوله �أقول يف �مل�ساألة، ومن �أجل ذلك قلت: »�لقيا�ش �سائغ««

« لُيخرج �حلكم من »ليت« ويقي�سه يف باقي �حلروف. ُنقل يف »�إنَّ

وقد يحرتز يف �سياغة �لقو�عد مر�عيًا ما حكي عن �لعرب؛ فقد ذكر باأنَّ »مما ال ي�ساف 

�إىل مميزه ع�ضون و�إخوته«، وهذ� هو �مل�سهور، لكنه ��ستدرك قائاًل: »وحكى �لك�سائي �أنَّ 

.
(5(

بع�ش �لعرب يقول: »ِع�ْضُو ِدْرَهٍم«، ومن هذ� �حرتزت بقويل: »غالبًا««

))) الألفية ]87)[.

)2) الت�سهيل 65.

زيادة  مع  فاأعمل  َقاِئٌم،  َزْيد�ً  َا  �إمنَّ �لعرب:  عن  �الأخف�ش  �حل�سن  �أبو  »وروى   :75/( �للمع  �ضح  يف  برهان  �بن  قال   (3(

»ما«. وذكر �بن َجْزٍء �الأ�سدي مثل ذلك عن كتاب �لك�سائي عن �لعرب، كذلك �سمعت �سيخنا �أبا �لقا�سم �لدقيقي 

يحكيه«.

)4) �ضح �لت�سهيل 38/2.

)5) �ضح �لت�سهيل 2/)38. ولفظة »غالبًا« لي�ست يف منت �ل�ضح وال يف كتاب �لت�سهيل؛ �إال �أن حمققه قد �أ�سار �إىل �أنها قد 

وردت يف بع�ش �لن�سخ. ينظر: �لت�سهيل 4)) ]هام�ش �لتحقيق رقم 2[.
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ومن �عتد�د �بن مالك مبا �ُسمع من نرث عن �لعرب �أنَّه يقبل منه ما كان ظاهره م�سكاًل، 

ويحاول حل هذ� �الإ�سكال بالتاأويل العتقاده �أنَّ كل ما نطقت به �لعرب �ملاأمون حدوث 

يوثق  »فاإن جاء يف كالم من  �مل�سائل:  �إحدى  قال يف  �لطباع �سو�ب، وقد  بتغري  حلنهم 

مل  ما  �أما   ، ما �سحَّ �إال على  يجري  �لتاأويل ال  �أنَّ  مبعنى  ؛ 
(((

َل« وِّ
�أُ ذلك  يخالف  ما  بعربيته 

�لنَّحويني يف ذلك ويعرت�ش عليهم، ومن  �أ�ساًل، وقد يختلف مع  ي�سح فهو غري مقبول 

 » وِذْكَرُهنَّ اَء  �لنِّ�سَ َما  َمَهٌه  �َسيٍء  »ُكلُّ   :
(2(

�لعرب قول  اء« يف  »�لنِّ�سَ �أنَّ  �إىل  �أنَّه ذهب  ذلك 

من�سوب بـ»عد�« حمذوفًا بعد »ما« �مل�سدرية، فقال: »معناه كل �سيء ي�سري ما عد� �لنِّ�ساء 

»�إال«  �أنَّ »ما« ههنا مبعنى  �لنَّا�ش  بع�ش  و�أبقو� عملها، وزعم  وذكرهن؛ فحذفو� »عد�« 

.
(3(

ولي�ش ب�سيء«

مًا �أكرث من ند�ئه من غري ترخيم، ثم نقل  وكذلك ذكر �أنَّ ند�ء ما فيه »هاء« �لتاأنيث مرخَّ

: يا�َسَلَمُة �أَْقِبل. وبع�ش 
(4(

عن �سيبويه قوله: »و�علم �أنَّ نا�سًا من �لعرب ُيثبتون �لهاء فيقولون

من ُيثبت يقول: يا�َسَلَمَة يعني بفتح �لتاء«، وهذ� خمالف ملقت�سى �لقيا�ش؛ �إذ قيا�سه �لرفع، 

، وقد خالف يف تف�سريه 
(5(

لكنه يخرج على »�أن تكون فتحة �لتاء �إتباعًا لفتحة ما قبلها«

ماع. تخريج �سيبويه لهذ� �ل�سَّ

وبعد هذ� �لعر�ش ل�سو�هد �لنرث عند �بن مالك ميكن مالحظة �الآتي:

)-  قلة �العتماد على كالم �لعرب �ملنثور مقارنة بكالمهم �ملنظوم، وهذ� مالحظ يف 

كتب �لنحو جميعها؛ فاإنَّ »من ينعم �لنَّظر يف معاجم �للغة وكتب قو�عدها يجد 

))) �ضح عمدة �حلافظ 766/2.

)2) ينظر: تهذيب اللغة 5/)52، وهو يف جمهرة �الأمثال 32/2) برو�ية: »كل �سيء مهه ما خال �لن�ساء وذكرهن«، ويف هذ� 

التقدير تقوية لتوجيه ابن مالك.

)3) �ضح �لت�سهيل 0/2)3.

)4) ينظر: الكتاب 242/2.

)5) �ضح �لت�سهيل 428/3.
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كتب �للغويني �أوفر حظًا يف �ال�ست�سهاد بال�سعر و�لنرث على �ل�سو�ء يف �إثبات معنى 

قد  كنا  واإن   .
(((

�ل�سعر« على  يقت�ضون  يكادون  �لنُّحاة  ويجد  كلمة،  ��ستعمال  �أو 

�قت�ضنا يف عر�ش ما جاء من هذه �لن�سو�ش لال�ست�سهاد فاإنَّ ما جاء منها للتمثيل 

و�ال�ستئنا�ش �أ�سعاف ذلك.

رو�ية  �الأوىل:  رئي�ستني؛  �سورتني  على  مالك  �بن  عند  �لعرب  كالم  رو�ية  2-  ترد 

�لنُّ�سو�ش، وهي �الأكرث و�الأ�سهر وجميع ما ذكرنا �سابقًا من �سو�هدها، و�لثانية: 

رو�ية �الأحكام، وهي �لتي ال تتعلق بن�ش حمدد، بل يروي حكمًا عاّمًا عن ظاهرة 

يف لغة من لغات �لعرب، ومن �سو�هد ذلك: قوله: »وحكى �سيبويه �أنَّ من �لعرب 

ا »حا�سا« فقد  �أمَّ ، »وقال �الأخف�ش: 
(2(

من يرفع باأفعل �لتف�سيل �لظاهر بال �ضط«

، وقال: »وحكى �الأخف�ش يف معانيه �أنَّ من �لعرب من 
(3(

�سمعت من ين�سب بها«

؛ فهذه رواية اأحكام يف لغة 
(4(

جرَّ ��سم �لل مق�سمًا به دون جارٍّ موجود وال عو�ش«

�لعرب غري مرتبطة بن�ش معني.

  وقد تكون رو�ية �لَن�شِّ يف كتاب هي رو�ية حكم يف كتاب �آخر؛ ومنه �أنَّه قال يف �ضح 

َا َزْيد�ً َقاِئٌم«،  �لتَّ�سهيل: »وذكر �بن برهان �أنَّ �أبا �حل�سن �الأخف�ش روى عن �لعرب: »�إِمنَّ

ًا عن �لعرب، ويف �ضح �لعمدة  ، فروى ن�سّ
(5(

وعز� مثل ذلك �إىل �لك�سائي عن �لعرب«

�أنَّ �لك�سائي و�الأخف�ش رويا عن  �إليه  قال عن ر�أي البن �ل�َضَّ�ج: »ويع�سد ما ذهب 

، فروى �حلكم.
(6(

« مقرونة بـ »ما«« بع�ش �لعرب �إعمال »�إنَّ

))) يف اأ�سول النحو 59.

)2) �ضح عمدة �حلافظ 772/2.

)3) �ضح �لت�سهيل 307/2.

)4) �ضح �لت�سهيل 99/3).

)5) �ضح �لت�سهيل 38/2.

)6) �ضح عمدة �حلافظ )/233.
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�إىل  �أبرز مظاهر ذلك ن�سبتها  �لرو�ية يف م�سائل �الحتجاج، ومن  3-  �هتمامه ب�سحة 

�لعرب«، وقوله:  �إىل بع�ش  �سيبويه  �لعرب، ومنه قوله: »عز� ذلك  من رو�ها عن 

»ومنه قول بع�ش �لعرب من رو�ية �لكوفيني«، وقوله: »حكاه �لك�سائي عمن يوثق 

يذكر  وقد  يقول«.  �لعرب  بع�ش  �سمع  �أنه  �ء  �لفرَّ عن  »وُحِكَي  وقوله:  بعربيته«، 

�سند �لرو�ية كقوله فيما �سبق: »وذكر �بن برهان �أنَّ �أبا �حل�سن �الأخف�ش روى عن 

�لعرب«، وقوله: »وحكى �أبو حممد بن �ل�سيد: �أنَّ �أبا عمرو بن �لعالء �أخرب: �أنَّ بني 

ث �سيبويه عمن يثق  يُب �إال �مل�ْسُك« بالرفع«، وقوله: »وحدَّ متيم يقولون: »لَي�َش �لطِّ

.
(((

به: اأنَّه �سمع بع�س العرب يقول«

و�ية فاإنَّه قد ي�سري �إىل �أنها جاءت ممن يوثق بف�ساحته؛ ومن ذلك    و�إذ� مل ُي�ضِّح باإ�سناد �لرِّ

قوله عن ر�أي ل�سيبويه: »و�إمنا ُيحَتجُّ له يف ثبوت �إعمال »فعيل« بقول بع�ش �لعرب: 

»�إنَّ �لل �َسِميُع ُدَعاَء َمْن َدَعاُه«. رو�ه بع�ش �لثِّقات«، وقوله: »وروى بع�ش �لثقات عن 

�أعر�بي«، وقوله: »وذكر غريه من �لثقات �أنه �سمع بع�ش �لعرب يقول«. وقد ي�سمي 

.
(2(

�ح �ُسِمَع يقول« �ء �أنَّ �أبا �جلرَّ هذ� �لثقة با�سمه ومن ذلك قوله: »وَحَكى �لفرَّ

  وي�سار �إىل �أنَّ �بن مالك مل يكن يهتم بذكر ن�سبة ما ��ستهر من كالمهم �ملنثور �أو م�سدره، 

وال�سيما يف �الأمثال و�حلكم، وكذلك ما جنده يف لغات �لعرب؛ فما كان منها م�سهور�ً 

�أمره، ومنه م�ساألة �إجر�ء فعل �لقول جمرى فعل  فال حاجة الإ�سناد يف رو�يته ال�ستهار 

�لظن؛ �إذ ذكر �أن ذلك و�رد »على �للغة �مل�سهورة«، ثم قال: »و�أ�ضت بقويل: »على 

�للغة �مل�سهورة«، �إىل لغة �سليم؛ فاإنهم يجرون �أفعال �لقول كلها جمرى َظنَّ بال �ضط، 

. اأما اإن كانت اللغة غري 
(3(

فيجوز على لغتهم �أن ُيقال: ُقْلُت َزْيد�ً ُمْنَطِلقًا، ونحو ذلك«

))) ينظر على �لتو�يل: �ضح عمدة �حلافظ )/5)4 و478، 788/2/2، و�ضح �لت�سهيل 38/2، و�ضح �لكافية �ل�سافية )/425، 

و�ضح عمدة �حلافظ )/235.

)2) ينظر على �لتو�يل: �ضح �لت�سهيل 3/)8، 97)، 99)، 2/)3.

)3) �سو�هد �لتو�سيح 92.
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م�سهورة فغالبًا ما ي�سندها �إىل من رو�ها، ومن ذلك لغة من يجزم بـ»لن« قال: »وهي 

.
(((

لغة حكاها �لك�سائي«

4-  يف مرويات �بن مالك �لنرثية عن �لعرب رو�يات مل ُتعرف �إال من طريقه؛ �إذ مل ت�ستهر 

يف كتب �لنَّحويني، ومن ذلك ما رو�ه عن �لعرب: »�إنَّ ُهَناَك �إِباًل �أَْم �َساًء« بالن�سب، 

فع. وقد �سكك �بن ه�سام  و�مل�سهور يف كتب �لنحويني رو�يات �أخرى جميعها بالرَّ

 
(2(

�الإجماع« �إىل »خرق  �بن مالك  �لتي دعت  �لعرب  �لرو�ية عن  يف �سحة هذه 

ا �الأزهري فقال عن هذه �لرو�ية: »وهذ� ال ُيعَرف �إال  على حد قول �بن ه�سام، �أمَّ

.
(3(

من جهته؛ و�إن �ُسلَِّم فالتَّاأويل ممكن«

:
(((

املحور الثاين: اأ�صعار العرب واأرجازهم

�أ�سعار  ا  »و�أمَّ ترجمته:  يف  قيل  حتى  جز  و�لرَّ عر  بال�سِّ �ال�ست�سهاد  من  مالك  �بن  �أكرث 

�لعرب �لتي ي�ست�سهد بها على �للغة و�لنَّحو فكانت �الأئمة �الأعالم يتحريون فيه ويتعجبون 

.
(5(

من �أين ياأتي بها!«

�الأول من م�سادر  اهد  �ل�سَّ �ل�سعريَّة؛ فهي  و�هد  بال�سَّ �بن مالك  يعتدَّ  �أن  وال غر�بة يف 

�ء و�الأخف�ش و�ملربِّد و�لفار�سي و�بن جني، ومن موؤلفات هوؤالء  ماع عند �سيبويه و�لفرَّ �ل�سَّ

�الأعالم �أن�سد ُجلَّ �سو�هده �ل�سعريَّة �لتي بلغت �الآالف.

))) �سو�هد �لتو�سيح 60).

)2) �ملغني )/299.

)3) �لت�ضيح 590/3.

وثمانية  ومئة  �ألفني   - و�حد�ً  �ساهد�ً  �ملقطوعة  �إذ� ح�سبنا   - �ل�سعر  �سو�هد  من  م�سنَّفاته  مالك يف  �بن  ذكره  ما  بلغ   (4(

وخم�سني بيتًا يف �ضحه للت�سهيل، و�ألف مئة وت�سعني بيتًا يف �ضح �لكافية �ل�سافية، وخم�سمئة و�أربعة ع�ض بيتًا يف �ضح 

عمدة �حلافظ، ومئتني و�أحد ع�ض بيتًا يف �سو�هد �لتو�سيح؛ كل ذلك بح�سب �إح�ساء حمققي هذه �لكتب.

)5) بغية �لوعاة )/30).
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على  �ال�ستدر�ك  يف  وحده  عليه  �عتمد  �أنَّه  عر  بال�سَّ مالك  �بن  �هتمام  مظاهر  و�أبرز 

جيح  �لنَّحويني ما �أغفلوه يف قو�عدهم من �سياغة و�أحكام، ويف �العرت��ش عليهم، ويف �لرتَّ

و�هد �ل�سعريَّة �مل�سكلة؛ الأنَّ �إير�دها خمالفة  بني �آر�ئهم �ملختلفة، وكذلك �هتمَّ بتوجيه �ل�سَّ

للقاعدة بال توجيه ميثل طعنًا يف هذه �لقاعدة �لتي قال بها و�ختارها.

فمن ��ستدر�كه على �لنَّحويني �أنَّه �أحلق »ر�م« و»ونى« بـ»ز�ل« �لنَّاق�سة، ثم قال: »وال 

قول  ��ستعمالها  �سو�هد  ومن  �لغريب.  با�ستقر�ء  ُعني  من  �إال  يعرفونهما  �لنَّحويون  يكاد 

 ]من �خلفيف[:
(((

اعر �ل�سَّ

��ي��َم��َة اخَل����بِّ َم��ا اْرِع������َواِءال يَ��ِن��ي اخِل����بُّ ���ضِ ذا  ��بَ��نَّ��ه  َتْ�����ضَ َف����َا  َداَم 

 ]من �لطويل[:
(2(

وقال �آخر يف �إعمال »يرمي« �لعمل �مل�سار �إليه

ُم��تَ��يَّ��م��اً يَ����رميُ  ال  ِمَّ����ن  ُرْم�����َت  �ُضُلّواً َفَقْد اأَبَْعدَت يف َرْوِمَك املَْرَمى«)))اإَذا 

�لعرب  باأقو�ل  فيه  م�ست�سهد�ً  �لنَّحويني  جمهور  على  ��ستدر�كه  فيه  ظهر  باب  و�أكرث 

، ومن ذلك �أنَّه ذكر �أنَّ »من« تاأتي مبعنى »يف«؛ ثم  �ل�سعريَّة هو باب معاين حروف �جلرِّ

 ]من �لطويل[:
(4(

قال: »و�أ�ضت �إىل مو�فقة »يف« �إىل نحو قول عدي بن زيد

َمنَْعتَه اإْن  َح��اَج��ٍة  ُذو  �َضاِئٌل  َغ��ِد«)))َع�َضى  يف   َ يُيَ�رَّ اأْن  اًل  �ُضوؤْ اليَوِم  ِمن 

اأي: يف هذا اليوم.

))) مل �أقف على قائله. وقد قدح �أبو حيان يف �لتذييل و�لتكميل 25/4) باال�ستدالل بهذ� �ل�ساهد الحتمال ن�سب »�سيمة 

�خلب« على �إ�سقاط �خلاف�ش ال على �خلربية. وينظر: �لدرر 48/2، ومعجم �ل�سو�هد �لعربية 30.

)2) مل �أقف على قائله. قال �أبو حيان يف ��ستدالل �بن مالك بهذ� �ل�ساهد يف �لتذييل و�لتكميل 25/4): »فال حجة فيه لتنكري 

»متيمًا«، و�حتماله �أن يكون حااًل، وهو �أظهر«. وينظر: �لدرر 49/2.

)3) �ضح �لت�سهيل )/334.

)4) ينظر: جمهرة �أ�سعار �لعرب 53)، و�خلز�نة 560/8 برواية ]�أن يكون له غد[. 

)5) �ضح �لت�سهيل 37/3). قال �أبو حيان يف �الرت�ساف 4/)72): »وهذ� �لذي ذكره �بن مالك من �ملعاين مل يذكره �أ�سحابنا، 

ويتاأولون ما ظاهره ذلك«.
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]من   
(((

�لباهلي �أحمر  بن  عمرو  بقول  و��ست�سهد  »من«،  مبعنى  »�إىل«  جميء  و�أثبت 

�لطويل[:

َفْوَقَها بالُكوِر  َعالَْيُت  َوَق��ْد  اأح��َم��َراتَ��ُق��وُل  ابْ��ُن  اإيلَّ  يَ���ْرَوى  َف��ا  اأيُ�ْضَقى 

.
(2(

قال: »�أي: فال يروى ِمنِّي«

و�هد �ل�سعريَّة يف �سبط �سياغة �لقو�عد فهو يف م�ساألة �لو�سف  و�أما مثال مر�عاة �ل�سَّ

�لت�سهيل: »وال يجري ذلك  �إذ قال يف  ي�سد مرفوعه م�سد خربه؛  يليه، و�لذي  ملا  �لر�فع 

ْيَد�ِن؟«، �أي �أنَّ هذ� �لو�سف  ، نحو:»�أََقائٌم �لزَّ
(3(

�ملجرى با�ستح�سان �إال بعد ��ستفهام �أو نفي«

نفي، وهذ� »�ال�ستح�سان«  �أو  ��ستفهام  بعد  �إال  �ل�سابق  �لوجه  به على  �البتد�ء  يح�سن  ال 

�إىل �سبب �ال�ستح�سان  �أ�سار  ��ستفهام. ثم  �أو  خمالف ملا ير�ه �جلمهور �ملوجبون تقدم نفي 

دون �لوجوب وهو ورود هذ� �لو�سف يف ��ستعمال �سحيح غري م�سبوق بنفي �أو ��ستفهام، 

 ]من �لطويل[:
(4(

اعر قال: »ويدل على �سحة ��ستعماله قول �ل�سَّ

ُمْلِغياً تَ���ُك  َف��ا  لَ��ْه��ٍب  بَ��نُ��و  ِتَخ��ِب��ريٌ  َم���رَّ ���رْيُ  ال���طَّ اإَذا  لَ��ْه��ِب��يٍّ  َم��َق��الَ��َة 

 ]من �لو�فر[:
(5(

اعر ومنه قول �ل�سَّ

ِمْنُكم ال��نَّ��ا���ِض  ِع��ْن��َد  نَ��ْح��ُن  الَف��َخ��رْيٌ  يَ��ا  َق���ال:  ُب  املُ���ثَ���وِّ اِع���ي  ال���دَّ اإَذا 

))) ينظر: �سعره 84، واأدب الكاتب 402، وحروف �ملعاين 66، و�ملغني )/497، وقال �ملر�دي يف �جلنى 389: »هذا قول 

و�ء«. َج على �لت�سمني؛ �أي: فال ياأتي �إيلَّ �لرَّ �لكوفيني و�لقتبي، وتبعهم �بن مالك. وُخرِّ

)2) �ضح �لت�سهيل 43/3).

)3) الت�سهيل 44. 

)4) ن�سبه �لعيني يف �ملقا�سد �لنحوية )/329 �إىل رجل من �لطائيني ومل يحدد ��سمه. ومل ير �بن ه�سام حجيته يف �الأو�سح 

�لت�ضيح  وينظر:  فعيل«.  على  الأنه  به،  �الإخبار  �سح  و�إمنا  مقدمًا،  خرب�ً  �لو�سف  كون  »جلو�ز  بقوله:  معلاًل   (93/(

)/2)5، ومعجم �ل�سو�هد �لعربية 89.

�لنحوية  �ملقا�سد  �لعيني يف  )2)، وقد نقل  �ملباين  )/276، ور�سف  ينظر: �خل�سائ�ش  �ل�سبي.  قائله: زهري بن م�سعود   (5(

)/)33 تخريج بع�ش �ل�سابقني فقال: »وقال �أبو علي و�بن خروف: قوله: »فخري« خرب لـ»نحن« �ملحذوفة؛ �أي نحن 

خري النا�س منكم«، ورجحه.
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اهد �لذي قد يحتمل تاأوياًل غري �ملر�د به هنا؛  ة �ال�ستدالل بهذ� �ل�سَّ ثم �أخذ يف بيان �سحَّ

مًا، و»نحن« مبتد�أ؛  فقال: »فـ»خرٌي« مبتد�أ، و»نحن« فاعل، وال يكون »خري« خرب�ً مقدَّ

الأنَّه يلزم يف ذلك �لف�سل مببتد�أ بني �أفعل �لتَّف�سيل و»من«، وهما كُم�ساف وم�ساف �إليه، 

و�إذ� ُجعل »نحن« مرتفعًا  �إليه،  يقع بني م�ساف وم�ساف  مبتد�أ، كما ال  بينهما  يقع  فال 

.
(((

يء كجزء منه« بـ»خري« على �لفاعليَّة مل يلزم ذلك؛ الأنَّ فاعل �ل�سَّ

و�أ�سري �إىل �أن هذه �للفظة يف �سياغة �لقاعدة دقيقة يف بيان ر�أي �بن مالك �لذي يتو�سط 

ز ذلك،  يف �لر�أي بني �جلمهور �لذين يوجبون تقدم نفي �أو ��ستفهام و�الأخف�ش �لذي يجوِّ

د اأنَّه يف ذلك موافق ل�سيبويه.  وقد اأكَّ

عر وحده فهو �أكرث م�سائل �العرت��ش �لتي  �أما �عرت��سه على �لنَّحويني �عتماد�ً على �ل�سِّ

م�سدَّ  ة  �ل�سادَّ �حلال  منع وقوع  �لذي  �ء  �لفرَّ �عرت��سه على  بال�سماع؛ ومنه:  �حتجاج  فيه 

ت م�سدَّ �خلرب فهو  �خلرب جملة فعلية »فر�ر�ً من كرثة خمالفة �الأ�سل؛ وذلك �أنَّ �حلال �إذ� �سدَّ

على خالف �الأ�سل، و�إذ� وقع �لفعل موقع �حلال فهو خالف �الأ�سل، فال ينبغي �أن يحكم 

بجو�زه، فاإنه خمالفة بعد خمالفة«، وقد �عرت�سه �بن مالك بقيا�ش �جلملة �لفعلية باال�سمية يف 

هذ� �ملو�سع؛ الأنَّ �حلمل عليها معترب يف غريه، ثم قال: »ومع ذلك فقد �ُسمع من �لعرب 

 ]من �لرجز[، �أن�سده 
(2(

اعر وقوع �جلملة �لفعلية موقع �حلال �ملذكورة، ومن ذلك قول �ل�سَّ

�سيبويه:

اأَبَ����اَك����ا ال���َف���تَ���ى  َع���ْي���نَ���يَّ  َوَراأُْي 

يُ��ْع��ِط��ي اجَل���ِزي���َل َف��َع��َل��ْي��َك َذاَك�����ا«)))

))) �ضح �لت�سهيل )/273.

)2) قائله روؤبة بن �لعجاج، وقد �أورده �سيبويه يف �لكتاب )/)9) يف معر�ش �حلديث عن عمل �مل�سدر عمل �لفعل �مل�سارع. 

وينظر: متهيد �لقو�عد 903/2، والدرر 28/2، معجم �سو�هد �لعربية 669.

)3) �ضح �لت�سهيل )/285.
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ت م�سدَّ خرب �ملبتد�أ »ر�أي«. فجملة »يعطي« فعليَّة حاليَّة �سدَّ

خم�ضي �لذين يوجب كون �ملجرور بـ»حتى«-�مل�سبوقة بذي �أجز�ء-  و�عرت�ش على �لزَّ

يُّ َكون جمرورها  خم�َضِ �آخر م�سبوقها، �أو مالقيًا الآخر م�سبوقها؛ قال �بن مالك: »�لتزم �لزَّ

]من   
(((

�ل�ساعر قول  ذلك  دالئل  ومن  الزم،  غري  وهو  جزء،  �آخر  مالقي  �أو  جزء  �آخَر 

�خلفيف[:

ْت َهمَّ ��َي  يَ��اأ���ضِ بَ��ْع��د  ِم��ْن  �َضْلَمى  بُو�َضااإنَّ  يُ��ْب��َق  مل  ��حَّ  ���ضَ لَ���ْو  ��اٍل  ِل��ِو���ضَ

َع��يَّ��نَ��ْت لَ��ْي��َل��ًة َف��َم��ا ِزلْ�����ُت َح��تَّ��ى
��ا«))) يَ��وؤو���ضَ َف��ُع��ْدُت  َراِج��ي��اً،  ِفَها  ِن�ضْ

فالنِّ�سف لي�ش باآخر، وال متَّ�ساًل باآخر، وقد �ختلف ر�أي �بن مالك يف مو�سع �آخر؛ 

فقــال فـي �ســرح �لكافية: »وال ُيَجرُّ بـ»حتى« �إال �آخر، �أو ما �تَّ�سل باآخر، كقوله تعاىل: 

.
(3(

{        } ]القدر:5[«

وقد ُيطنب �بن مالك يف �ضد �سو�هده �ل�سعرية �سري�ً على منهجه يف �عرت��ش ما ��ْسُتهر 

من �الآر�ء، �أو يف خمالفة من ُيعتد باآر�ئهم؛ ومنه �عرت��سه على �لر�أي �مل�سهور -�لذي ن�سبه 

« م�ستقباًل نحو: »ُربَّ َرُجٍل �َسَيُقوُم  �إىل �ملربِّد و�بن �ل�ضَّ�ج- يف �متناع كون متعلق »ُربَّ

�أنَّه قد كان هذ� هو  ولَيُقوَمنَّ َغد�ً«؛ قال �بن مالك: »وكالم �ملربد ينبئ عما وقعت عليه 

ا كون ذلك الزمًا ال يوجد غريه فلي�ش ب�سحيح؛ بل قد يكون م�ستقباًل، كقول  �الأكرث. و�أمَّ

))) مل �أقف على قائله. ينظر: �ملقا�سد �لنحوية 443/2، و�ضح �سو�هد �ملغني )/307، والدرر 09/4).

)2) �ضح �لت�سهيل 68/3). قال �بن ه�سام يف �ملغني 264/2: »كذا قال املغاربة وغريهم، وتوهم ابن مالك اأنَّ ذلك مل يقل به اإل 

�لزخم�ضي«، ثم و�فق �أبا حيان يف رد ��ستدالل �بن مالك باأنَّه لي�ش حماًل لال�سرت�ط، �إذ مل ُي�سبق �ملجرور بذي �أجز�ء، فلم 

�ضح بذكر �لليلة. و�نت�ض له ناظر �جلي�ش يف متهيد �لقو�عد 2989/6، فقال: »ومل يظهر ما قاله؛ الأنَّ �ل�ساعر و�إن مل ي�ضح 

بذكر �لليلة فمر�ده: »فما زلت تلك �لليلة«، ولو مل يكن مر�ده مل يكن لل�سمري �مل�ساف �إليه �لن�سف مف�ض يعود عليه«.

)3) �ضح �لكافية �ل�سافية 799/2.
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 ]من �لو�فر[:
(((

جحدر �لل�ش

�َضيَْبِكي َفتًى   » َف����»ُربَّ اأَْه��َل��ك  ٍب ِرخ���ْ�����ضِ ال��بَ��نَ��اِنَف���اإِْن  َع��َل��يَّ ُم��َه�����ذَّ

 ]من جمزوء �لكامل[:
(2(

وكقول هند �أم معاوية ر�سي �لل عنها

َغ�������داً َق������اِئ������َل������ٍة  ُربَّ  ُم����َع����اِويَ����هيَ�������ا  اأُمِّ  لَ�����ْه�����َف  يَ������ا 

�لغر�ش نف�سه، ثم ختم بقوله: »وال  �لتي توؤدي  �ل�سو�هد  و��ستطرد يف ذكر عدد من 

مباالة بقول �ملربِّد وال بقول �بن �ل�ضَّ�ج؛ فاإنهما مل ي�ستند� يف ذلك �إال �إىل جمرد �لدعوى، 

عياه يف �إمكان �الأخذ به؛ فكيف وهو  ولو مل يكن غري ما �دعياه م�سموعًا لكان م�ساويًا ملا �دَّ

.
(3(

ثابت بالنَّقل �ل�سحيح يف �لكالم �لف�سيح«

�لنَّحويني؛ ومن ذلك ترجيحه  �أقو�ل  �أنَّه ُيرجح به بني  عر  بال�سَّ ومن �عتد�د �بن مالك 

َفة �مل�سبَّهة معموَلَها �إذ� كانت جمردة من »�أل« وكان  ر�أي �لكوفيني �لذين �أجازو� رفع �ل�سِّ

�أكرث  فمنعه  َوْجٌه«  ٍن  َح�سَ ِبَرُجٍل  »َمَرْرُت  نحو:  ا  »و�أمَّ يقول:  ذلك  نكرة، ويف  معمولها 

:
(4(

�لب�ضيني، وهو عند �لكوفيني جائز، وبجو�زه �أقول، ويدل على جو�زه قول �لر�جز

���ْه���ٍم َق���ْل���ُب ِب���بُ���ْه���َم���ٍة ُم���ِن���ي���ُت ����ضَ

يَ���ْن���بُ���و َك�����َه�����اٍم  ِذي  ال  ����ٍذ  ُم����نَ����جَّ

 ]من �لطويل[:
(5(

�ء عن بع�ش �لعرب ومثله ما �أن�سده �لفرَّ

�لو�و  �ملفيدة يف  �لف�سول  525. قال �ساحب  �لعربية  �ل�سو�هد  226/2. ومعجم  )/282، و�ملغني  �أبي علي  �أمايل  ينظر:   (((

ع ذلك َمو�سع  و�هد على �أنَّه و�سِ لو� ما ُذكر من هذه �ل�سَّ « لال�ستقبال �أوَّ �ملزيدة 265: »و�الأولون ملا منعو� جميء »ُربَّ

�حلال لتحققه«.

)2) ينظر: �ملغني 336/2، و�ضح �سو�هده )/0)4، ومعجم �سو�هد �لعربية 555.

)3) �ضح �لت�سهيل 79/3). وينظر: �ضح �سو�هد �لتو�سيح 06).

)4) مل �أقف على قائله. ينظر: �ضح �بن �لناظم 320، واملقا�سد النحوية 47/3، والدرر 284/5.

)5) مل �أقف على قائله: ينظر: معاين �لقر�آن للفر�ء 2/2)2، برواية: ]فهل هو مرفوع[، و�مل�ساعد 8/2)2، والدرر 278/5.
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���اٍة وِدْرَه�����ٍم َرا���ُضِب���ثَ���وٍب وِدي���نَ���اٍر َو����ضَ َهُهنَا  مبا  َم��ْرُف��وٌع  اأَنْ���َت  َف��َه��ْل 

ِن َوْجٌه« ال �سبيل �إال �إىل  ٍن َوْجٌه«، و»�حَل�سَ وقال �بن خروف يف »َمَرْرُت بَرُجٍل َح�سَ

.
(((

�ء، فال مباالة مبن َمَنَع« جو�زها بقول �لر�جز، ومبا �أن�سده �لفرَّ

نه  ابق �ساهَد �حتفاء �بن مالك ب�سو�هد �لنَّحو؛ �إذ �سمَّ جز �ل�سَّ وُي�سار �إىل �أنَّ يف �ساهد �لرَّ

:
(2(

نظم الكافية، فقال

اأْو ��َل  ��َل��ُه، وال��َف�����ضْ َف�����ضْ واون��ح��و َج���ّم  َراأَ َونَ����ِظ����رَيُه  ��ِع��ي��ٌف  ���ضَ ��ٌل  َف�����ضْ

��ْه�����ٍم َق��ْل��ُب يَ��ْن��بُ��وِب��بَ��ْه��َم��ٍة ُم��ِن��ي��ُت ���ضَ َك����َه����اٍم  ِذي  ال  ���ٍذ  ُم���نَ���جَّ

��ست�سهاده  فاإنَّ  بالنَّ�ش  مبا�ض�ً  ��ست�سهاد�ً  ابقة حتمل  �ل�سَّ �بن مالك  �سو�هد  و�إذ� كانت   

مبفهوم �لنَّ�ش ودالالته غري �ملبا�ضة كثري يف �سو�هده؛ ومنه: �عرت��سه على قوم من �لنَّحويني 

زعمو� �أنَّ »َجرْي« ��سم مبعنى »حّقًا«. قال: »و�ل�سحيح �أنَّها حرف مبعنى »نعم««، وعلَّل 

بع�ش  قول  يف  عليها  ُتْعطف  مل  »نعم«  مبعنى  تكن  مل  »ولو  قال:  ثم  قيا�سية،  بعلل  ذلك 

 ]من �لطويل[:
(3(

�لطائيني

نََعم اأَْو  َج���رْيَ  اآِل��ف��اً  ال  َك��َرم��اً  ��ِن اإِيْ���َف���اٍء َواأَْنَ������ِز َم��ْوِع��ِداأَبَ����ى  ِب��اأَْح�����ضَ

 ]من �لطويل[:
(4(

دت »نعم« بها يف قول طفيل �لغنوي وال �أُكِّ

َم�����ْرٍَب ُل  اأَوَّ ال����َ�ِْديِّ  َعَلى  اأَ�َضاِفُلْهَوُق��ْل��َن  ِرَواًء  َك��انَ��ْت  اإْن  َج��رْيِ  نََعْم 

))) �ضح �لت�سهيل 96/3.

)2) �ضح �لكافية �ل�سافية 2/)06).

)3) مل �أقف على قائله. ينظر: �لهمع 258/4، والدرر 246/4، ومعجم �سو�هد �لعربية 43).

)4) يف ديوانه 5)). وهو يف: �ملف�سل 398، و�ضح �سو�هد �ملغني )36، برواية ]�أجل جري[، يف ورو�ياته ��سطر�بات وتغيري�ت 

من لدن �لنحاة ذكرها �ساحب �خلز�نة 0)/7)).
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 :
(((

ول قوبل بها »ل« يف قول الراجز

ال���ُع���َج���رْيِ اأَبُ������و  »ال«  يَ����ُق����وُل  اإَذا 

َج����رْيِ يَ����ُق����وُل  اإْذ  »ال«  ���ُدُق  يَ�������ضْ

 ]من �لب�سيط[:
(2(

فهذ� تقابل ظاهر، ومثله يف قول �لكميت

بَاِدَرتي يَْخ�َضوَن  وال  َعْفِوى  ِبيَْرُجوَن  تَ�ضِ مل  وال��ِغ��ْربَ��اُن  َج��رْيَ  ال  َج��رْيَ  ال 

ُهم، َنَعم َتْلَحُقُهم َباِدَرتي. وقريب منه �جتماع »�أَجْل« و»ال« يف  �أر�د: ال َيْثُبُت َمْرُجوُّ

 ]من �لطويل[:
(3(

قول ذي الرمة

نَْعُلُه اَق  ال�ضَّ ُف  يَْن�ضِ ال  �َضْيَفُه  َمَاِمُلْه«)))تَ��َرى  ِط��َواًل  َكانَْت  َولَ��و  ال  اأََج��ْل 

فهذه �سو�هد غري �ضيحة على حرفيَّة »جري« ذكرها حمتّجًا مع بيان مفهومها، و�لدليل 

على ذلك �أنَّه �أعقب ذكر ما �سبق يف �ضح �لكافية بقوله: »ومن �سو�هد كونها مبعنى »نعم« 

 ]من �لو�فر[:
(5(

قول �ل�ساعر

َم��َع��دٍّ ِب���َق���وِم���َك يف  تَ���ْب���اأى  «)))َم���تَ���ى  َج���رْيِ الُعَلَماُء:  ِديَقَك  تَ�ضْ تَ��ُق��ْل 

�أنَّه قد ي�ضف جزء�ً من حديثه يف تف�سري  عر  ومما يوؤكد �هتمام �بن مالك ب�سو�هد �ل�سَّ

اهد ال يتو�فق مع �لقاعدة �لنَّحوية �لتي  ما ُي�سكل منها وتاأويله، وال�سيما �إن كان ظاهُر �ل�سَّ

�ختارها، وقد ف�سلنا �حلديث عن هذه �مل�ساألة يف �لف�سل �ملا�سي. ومن �أمثلة ذلك توجيهه 

))) مل �أقف على قائله. ينظر: �جلنى �لد�ين 434، و�ضح �سو�هد �ملغني 362، وفيه رو�يتان »و�ل�ساهد فيهما و�حد« كما ذكر 

�ساحب الدرر 249/4.

)2) ينظر: �جلنى �لد�ين 435، ومتهيد �لقو�عد 37/6)3.

)3) يف ديوانه 93/2. وينظر: مقايي�س اللغة 432/5، ومتهيد �لقو�عد 37/6)3.

)4) �ضح �لت�سهيل 9/3)2.

)5) مل �أقف على قائله. ينظر: �ملحكم 0)/560، وقد ن�سب �إن�ساده �إىل �بن جني، و�الأمايل �ل�سجرية 49/2).

)6) �ضح �لكافية �ل�سافية 886/2.
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م�سحوبه،  على  معه  �ملفعول  تقدمي  بجو�ز  �لقول  عليه يف  ��ستند  �لذي  �بن جني  ل�ساهد 

ُد«؛ قال �بن مالك بعد عر�ش ر�أي �بن جني: »و��ستدلَّ بقول  َة �لرَبْ َياِل�سَ نحو:»َجاَء و�لطَّ

 ]من �لطويل[:
(((

اعر �ل�سَّ

مِبُ��ْرَع��ِوَج��َم��ْع��َت َوُف��ْح��������ض��اً َغ��ي��بَ��ًة َوَنِ��ي��َم��ًة َعْنَها  لَ�ْضَت  اٍل  ِخ�ضَ ثَ��اث 

 ]من �لب�سيط[:
(2(

ومثله قول �الآخر

����ِرَم����ُه ال��لَّ��َق��بَ��ااأَُك���نِّ���ي���ِه ِح���َن اأُنَ����اِدي����ِه الأُِكْ �������ْوَءَة  َوال�������ضَّ ���بُ���ُه  اأُلَ���قِّ َواَل 

وءة« و»�للََّقب««، ثم �أخذ يف تف�سري معنى �ل�ساهد قائاًل:  على رو�ية من ن�سب »�ل�سَّ

�للقب ما يكون لغري �سوءة،  ْوَءة؛ الأنَّ من  �ل�سَّ َمَع  �أي:  ْوَءَة.  �للََّقَب و�ل�سَّ ُبُه  �أَُلقِّ »�أر�د: وال 

ُبُه  �أَُلقِّ وال  اعر:  �ل�سَّ هذ�  قال  فلهذ�  وجهه.  لَعَتاقة  »عتيقًا«   dبكر �أبي  �ل�سديق  كتلقيب 

�أعلم«،  ْوَءِة َفال ُجَناَح َعليه و�لل  َمَع �ل�سَّ َبُه ال  َلقَّ �إْن  �أنَّه  وَءَة. فيفهم من هذ�  َمَع �ل�سَّ �للََّقَب 

�لو�و  الإمكان جعل  �لبيتني  ة البن جني يف  ُحجَّ »وال  بقوله:  اهدين  �ل�سَّ هذين  و�عرت�ش 

ا �لثَّاين فعلى �أن يكون  ل ظاهر. و�أمَّ َمت هي ومعُطوُفها، وذلك يف �الأوَّ فيهما عاطفة ُقدِّ

ْوَءِة« كما ُحِذَف نا�سب  ْوَءة«، ثم ُحِذَف نا�سب »�ل�سَّ ُبُه �للََّقَب َو�أَ�ُسوُء �ل�سَّ �أ�سله: »وال �أَُلقِّ

 ]من �لو�فر[:
(3(

»العيون« من قوله

���ْج���َن احَل���َواِج���َب وال��ُع��يُ��ونَ��ا َوَزجَّ

.
(4(

َم �لعاطُف، ومعموُل �لفعل �ملحذوف« ثم ُقدِّ

ومن خالل در��ستنا ل�سو�هد �بن مالك �ل�سعريَّة ميكن �أن نالحظ بع�ش �لق�سايا �لتي ال 

))) قائله يزيد بن �حلكم �لثقفي. ينظر: �خل�سائ�ش 383/2، و�الأغاين 2)/344، و�أمايل �أبي علي )/67 برواية ]خ�سااًل ثالثًا[.

)2) من�سوب �إىل بع�ش �لفز�ريني. ينظر: �ضح ديو�ن �حلما�سة 46/2))، و�ضح �بن �لناظم 205، واملقا�سد النحوية 327/2.

)3) قائله �لر�عي �لنمريي، ديو�نه 56). وهو عجز بيت �سدره: »�إذ� ما �لغانيات برزن يومًا«. ينظر: �خل�سائ�ش 423/2، 

و�الإن�ساف 0/2)6، و�ملغني 364/4.

)4) �ضح �لكافية �ل�سافية 698-696/2. 
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ي�سعنا جتاوزها يف در��سة هذ� �ملحور، و�لتي تر�سم مبجموعها -مع ما �سبق ذكره- �سورة 

و��سحة الأكرث دليل �سماعي يف تر�ث �بن مالك:

عريَّة وتعدد م�سادرها و�لكم �لكبري �ملحفوظ عند �بن مالك  �ل�سِّ �أواًل: وفرة �سو�هده 

�لقو�عد،  على  به  لال�ست�سهاد  بينها  فيما  �الختيار  من  و��سعة  م�ســاحة  لــه  �أتــاح  منهــا 

وقد ظهر ذلك من خالل ت�ضيحه باأف�سليَّة �ل�سو�هد �ل�سعرية يف �الحتجاج على �لقو�عد 

نفيها  �نتق�ش  �إذ�  �حلجازية  »ما«  خرب  ن�سب  �أجاز  قد  �أنَّه  ومنه  �ملختارة؛  وغري  �ملختارة 

 ]من 
(((

اعر بـ»�إال« خالفًا للجمهور؛ قال: »و��ست�سهد على ذلك بع�ش �لنَّحويني بقول �ل�سَّ

�لطويل[:

ْه��ِل��ِه ِب��اأَ َم��ْن��َج��نُ��ون��اً  اإال  ْه��ُر  ال��دَّ باً«َوَم���ا  ُمَعذَّ اإالَّ  احَل��اَج��اِت  اِحُب  �ضَ َوَم��ا 

ثم ذكر بعده �حتمااًل بعيد�ً ومتكلَّفًا يف تاأويله من لدن بع�ش �لنَّحويني، وقد �عرت�ش 

هذ� �لتَّاأويل ومل يقبله؛ لكن �حتمال �لتَّاأويل ولو على �سعف كان �سببًا يف �أْن ُيَعقِّب بقوله: 

 ]من �لو�فر[:
(2(

»و�أقوى من �ال�ست�سهاد بهذ� �لبيت �ال�ست�سهاد بقول مغل�ش

نَ����َك����ااًل«)))َوَم�����ا َح����قُّ ال�����ِذي يَ��ْع��ثُ��و نَ���َه���اراً اإالَّ  لَ��ْي��َل��ُه  ُق  ِ ويَ���������رْ

وعليه فاإنَّ ما ال يتطرق �إليه �الحتمال بوجه �أقوى مما قد يرد فيه �حتمال على وجه بعيد، 

ا �إن كان وجه �الحتمال ظاهر�ً فال حجة فيه �أ�ساًل، وذلك بح�سب ما �رت�ساه من منهج؛  �أمَّ

وهو اأنَّ »ما تطرق اإليه الحتمال �سقط به ال�ستدلل«.

�لبيان  مزيد  ذلك  �إىل  ويدفعه  �ال�ست�سهاد،  وجه  بيان  يف  مالك  �بن  ��ستطر�د  ثانيًا: 

 ]من 
(4(

اعر و�لتو�سيح، �أو رد تاأويل �سابق �أو حمتمل، ومن �أمثلة ذلك ��ست�سهاده بقول �ل�سَّ

))) �سبق تخريجه �ش 32).

)2) �سبق تخريجه �ش 34).

)3) �ضح �لت�سهيل )/374.

)4) �سبق تخريجه �ش 46.
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�لب�سيط[:

َعِلَمْت َوَق��ْد  بَانُوَها  املَْجِد  ُذَرا  ِب��ُك��ْن��ِه َذِل����َك َع�����ْدنَ��اٌن َوَق�����ْح��َط��اُنَقْوِمي 

ل يف �خلرب �ملفرد �مل�ستق �جلاري على غري �ساحب معناه عند  يف �أن �إبر�ز �ل�سمري �ملتحمَّ

اهد: »فـ»قومي« مبتد�أ، و»ذر� �ملجد«  �إذ قال بعد ذكر هذ� �ل�سَّ �أمن �للب�ش غري و�جب؛ 

مبتد�أ ثان، و»بانوها« خرب جار على »ذر� �ملجد« يف �للفظ، وهو يف �ملعنى لـ»قومي«، 

وقد ��ستغنى با�ستكنان �سمريه عن �إبر�زه لعدم �للب�ش«، ويظهر من هذ� �ال�ستطر�د �أنَّه �أر�د 

مزيد تو�سيح لل�ساهد، ودفعًا لتاأويل �سابق، بدليل قوله يف ختام �مل�ساألة: »وتكلَّف بع�ش 

بني فقال يف تقدير �لبيت �الأول: قومي بانو� ذر� �ملجد بانوها...و�ل�سحيح حمل  �ملتع�سِّ

.
(((

�الأبيات على ظاهرها«

عر من�سوبة �إىل  نت مناق�سات �بن مالك �لنَّحوية ��ستدالالت باأبيات من �ل�سِّ ثالثًا: ت�سمَّ

]من   )67)هـ( 
(2(

ار بن برد �سعر�ء و�سفهم علماء �الأ�سول باملحدثني، ومن ذلك قول ب�سَّ

�لب�سيط[:

اأَبَ����داً ُذْدنَ����اُك����ُم  َم���ا  اهلل  َف���َو  اِلِرُدوا  ِل���نَ���زَّ ِوْرٌد  َم��اِئ��نَ��ا  يف  َداَم  َم���ا 

 )80)هـ( ]من �لب�سيط[:
(3(

وقول �أبي �لعطاء �ل�سندي

اأَلْ���َق���ْت اإل���ْي���َك َم���َع���دٌّ ِب��املَ��َق�����اِل��ي��ِدلَ����واَل اأَبُ�����وَك َولَ�����واَل بَ���ْع���َدُه ُع��َم��ٌر

))) �ضح �لت�سهيل )/308.

)2) �أورده غري من�سوب، ومثل به يف �ضح �لكافية �ل�سافية 844/2 على �أن جو�ب �لق�سم �ملنفي قد ينفى بـ»ما«، ومثل به 

يف �ضح �لت�سهيل )/30 برو�ية »ال ذدناكم« لنفيه بـ»ال«. ون�سبه �إىل ب�سار �لدكتور حممد ح�سن �جلبل يف �الحتجاج 

بال�سعر 3))، ومل يرد هذ� �ل�ساهد قبل �بن مالك، وقد قال �ساحب �لدرر )/79: »ومل �أعرث على قائله«، وكذلك فعل 

حمققا �ضح �لت�سهيل و�ضح �لكافية.

)3) ذكره �بن مالك من�سوبًا �إليه يف �ضح �لت�سهيل )/276، وقد مثل به �بن مالك لذكر �خلرب بعد لوال، وقد ورد يف �أمايل �أبي 

علي45/3، برواية ]قبله عمر[.
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 )90)هـ( ]من �لكامل[:
(((

وقول مروان النَّحوي

َرْحَلُه يَُخفَِّف  َك��ي  ِحيَفَة  ال�ضَّ اَد َح��تَّ��ى نَ��ْع��َل�����ه اأَلْ��َق�����اَه��ااأَلْ��َق��ى  وال���������زَّ

 )200هـ( ]من �لكامل[:
(2(

وقول �أبان �لالحقي

ُم�������وراً ال تُ��َخ�����اُف واآِم�����ٌن َم���ا لَ��ْي�����َض ُم��ْن��ِج��ي��ِه ِم���َن االأْق������َداِرَح����ِذٌر اأُ

 )228هـ( ]من �لطويل[:
(3(

وقول �أبي عبد �لرحمن �لعتبي

مِبِْفَرقي اَلَح  ْيَب  ال�ضَّ ال��َغ��َواين  َِراأَيْ���َن  النَّوا�رِ ِب��اخُل��ُدوِد  َعنِّي  ��َن  َف��اأَْع��َر���ضْ

 )240هـ( ]من �لو�فر[:
(4(

 وقول �أبي �لَعَميَثِل بن خليد

فع  ))) �أورده غري من�سوب. وقد مثل به �بن مالك يف �ضح �لت�سهيل 67/3)، و�ضح �لكافية �ل�سافية 0/3)2) على جو�ز �لرَّ

و�لنَّ�سب و�جلرِّ يف »نعله« بعد »حتى«، و�أ�سار �إىل �أنَّ وجه �لنَّ�سب على �لعطف ال بد فيه من تاأويل؛ ليكون �ملعطوف 

بها بع�ش ما قبلها. وهو من �سو�هد �لكتاب )/97 البن مرو�ن �لنَّحوي. قال �لعيني 66/3): »هذ� �لبيت ن�سبه �لنَّا�ش �إىل 

ة �ملتلم�ش حني فر من عمرو بن هند، حكى  �ملتلم�ش، ومل يقع يف ديو�ن �سعره، و�إمنا هو الأبي مرو�ن �لنَّحوي قاله يف ق�سَّ

ذلك �الأخف�ش عن عي�سى بن عمرو فيما ذكره �أبو علي �لفار�سي«.

)2) ن�سب �إن�ساده �إىل �سيبويه، وهو من �سو�هد �لكتاب )/3)). قال �لعيني 3/)3: »قائله هو �أبو يحيى �لالحقي، قال �ملازين: 

زعم �أبو يحيى �أن �سيبويه �ساأله: هل تعدي �لعرب َفِعاًل؟، قال فو�سعت له هذ� �لبيت، وعملته له، ون�سبته �إىل �لعرب، 

و�أثبته يف كتابه، وكان هذ� �لالحقي غري موثوق به«. وقد ذكر �بن مالك يف �ضح �لت�سهيل 3/)8 هذ� �ل�ساهد على 

�إعمال »َفِعل«، ثم علق على �لق�سة �ملذكورة بقوله: »ووقوع هذ� م�ستبعد؛ فاإن �سيبويه مل يكن يحتج ب�ساهد ال يثق 

بانت�سابه �إىل من يحتج بقوله، و�إمنا يحمل �لقدح يف �لبيت �ملذكور على �أنه من و�سع �حلا�سدين وتقول �ملتقولني، وقد 

جاء �إعمال فعل فيما ال �سبيل �إىل �لقدح فيه«. وذكر �ساهد�ً �آخر يف داللة على �أنه ال يعد هذ� �ل�ساهد حجة؛ بل على 

�سبيل �لتمثيل وتو�سيح �لقاعدة.

93)؛ غري  �لتو�سيح  و�سو�هد  ]بعار�سي[،  برواية:   582/2 �لكافية  7/2))، و�ضح  �لت�سهيل  مالك يف �ضح  �بن  �أورده   (3(

من�سوب �سمن عدد كبري من �ل�سو�هد �لتي جاءت على ما �سماه »لغة يتعاقبون فيكم مالئكة«، ومل يرد هذ� �ل�ساهد يف 

كتب �لنحو قبل �بن مالك؛ لكنه م�سهور يف كتب �الأدب على �ختالف يف ن�سبته، فهو من�سوب �إىل �لعتبي يف �لبيان 

والتبيني 305، و�إىل حممد بن �أمية يف �لعقد �لفريد 340/2، وهو يف ملحق ديو�ن عمر بن �أبي ربيعة 264.

)4) ذكره �بن مالك غري من�سوب، ومثل به مرتني؛ �الأوىل: يف �ضح �لت�سهيل )/306 على ورود �خلرب �جلامد متحماًل �سمري 

�ملبتد�أ الأنه موؤول مب�ستق يف قوله: »�أنت �لبل�سكاء«، و�لثاين: على ما ��ستهر من كالم �لعرب يف ورود �مل�سدر حااًل 

يف قوله: »ل�سوقًا«. ومل �أعرث عليه يف كتب �لنحو قبل �بن مالك؛ لكنه م�ستهر يف كتب �للغة، فقد ذكره �بن �سيده يف 

املحكم 36/7)، وذكره بعد �بن مالك من�سوبًا �إىل �أبي �لعميثل �بن منظور يف �لل�سان )/403 ]بل�سك[، وقال يف معنى 

�لبل�سكاء �أنه »نبت �إذ� ل�سق بالثوب ع�ض زو�له«.
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نَ�������ا ب���اأَنَّ�������َك اأَْح�����������َوِذيٌّ ُ �وقاتُ���َخ����ِّ لُ�ضُ ِب��نَ��ا  ��َك�����اُء  ال��بَ��ْل�����ضَ َواأَنْ�����َت 

 )354هـ( ]من �لطويل[:
(((

وقول �أبي �لطيب �ملتنبي

االأَذى ِمَن  َخَا�ضاً  يُْرَزْق  مل  اجُلوُد  بَاِقياًاإَذا  املَ��اُل  وال  َمْك�ُضوباً  املَ��ْج��ُد  َف��َا 

 )449هـ( ]من �لو�فر[:
(2(

وقول �أبي �لعالء �ملعري

��ٍب ��االيُ��ذي��ُب ال���ّرْع���ُب م��ن��ه ك���لَّ َع�����ضْ ��ُك��ُه لَ�����ضَ ف���ل���ْوال ال���ِغ���ْم���ُد ُيْ�����ضِ

وغري ذلك.

غري  و�هد  و�ل�سَّ من�سوب،  َغرْي  جاء  معظمها  �أنَّ  �ل�سعريَّة  �لنُّ�سو�ش  هذه  يف  ُيالحظ 

�لنِّطاق  عن  �خلارجة  و�هد  �ل�سَّ هذه  د�ئرة  من  يو�سع  قد  مما  م�سنَّفاته،  يف  كثرية  �ملن�سوبة 

ماين �ملجمع عليه يف �الحتجاج. �لزَّ

ومهما يكن من �أمر فاإنَّ ما ُعرفت ن�سبته من هذه �الأبيات يعدُّ نادر�ً �إذ� ما قورن ببقية 

موطن  يف  و�ال�ست�سهاد  �الحتجاج  �سبيل  على  ترد  مل  ذلك  مع  وهي  �ل�سعريَّة،  �سو�هده 

))) �أورده من�سوبًا يف معر�ش حديثه عن �إعمال »ال« عمل »لي�ش« يف �ملعارف، قال يف �ضح �لت�سهيل )/377: » وقد حذا 

�ملتنبي حذو �لنابغة«، ثم ذكر هذ� �ل�ساهد لال�ستئنا�ش بعد �ساهد من �سعر �لنابغة، وال�سيما �أنَّه �أجاز �لوجه �لو�رد به 

وجعله مقي�سًا خمالفًا بذلك جمهور �لنحويني، �لذين حلنو� �أبا �لطيب يف هذ� �ل�ساهد، كما ذكر �أبو حيان يف �لبحر 

املحيط )/323. وقد ذكر هذ� �ل�ساهد قبل �بن مالك �بن �ل�سجري يف �الأمايل )/)43 �لذي قال بعد ذكره: »ووجدت 

ج �بن عدالن هذ� �ل�ساهد يف �النتخاب 77  �أبا �لفتح عثمان بن جني غري منكر لذلك، يف تف�سريه ل�سعر �ملتنبي«، وخرَّ

على �أن �سبب �الإعمال هنا تكر�ر »ال«، ثم قال: »ولوال هو مل تدخل �إال على نكرة«.

)2) �أورده �بن مالك من�سوبًا يف �ضح �لت�سهيل )/276، و�ضح �لكافية )/355، و�سو�هد �لتو�سيح 67، وهو �ساهده �لوحيد يف 

جو�ز �إثبات خرب »لوال« �إن كان كونًا مقيد�ً متعيِّنًا. ومل يورده لال�ست�سهاد و�الحتجاج بل ملجرد �لتمثيل و�ال�ستئنا�ش؛ 

الأننا جنده بعد ذكر �أمثلته �ل�سناعية يقول: »ومن هذ� �لقبيل قول �ملعري...«، ثم يقول: »وهذ� �لذي ذهبت �إليه هو 

مذهب �لرماين و�ل�سجري و�ل�سلوبني وغفل عنه �أكرث �لنا�ش«، وقد �أورد �بن �ل�سجري يف �أماليه 0/2)5 �سو�هد من 

�لقر�آن على هذه �ل�سورة، وهي قوله تعاىل: {                } ]الن�ساء: من الآية 

83[، وقولـه تعـاىل: {        } ]�لن�ســاء: مـن �الآية 3))[. و�لذي 

يظهر �أنَّ هذ� �ل�ساهد قد ورد يف كتب �لنحويني قبل �بن مالك، و�لدليل �أنَّ �بن مالك يف �ضح �لت�سهيل و�أبا حيان يف 

�الرت�ساف 090/3) و�بن ه�سام يف �ملغني 447/3 قد ن�سبو� �إىل �جلمهور تلحينهم وتخطئتهم الأبي �لعالء.
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�خلالف و�لنِّز�ع؛ بل جاءت للتَّمثيل ولتو�سيح �لقاعدة و�ال�ستئنا�ش بالوجه �لذي جاءت 

به، ومعظمها مما ��سُتهر يف كتب �لنَّحويني قبل �بن مالك وبعده، ومن ثم ميكن �لقول �إنَّ 

بهذه  للتمثيل  عليه  �أجمع  مبا  �لتمثيل  وتركه  ماع،  �ل�سَّ �سو�هد  تو�سعه يف  مالك -مع  �بن 

�ل�سو�هد- مل يخرق �إجماع �لنَّحويني يف �لنَّظر �إىل �سعر �ملحدثني.

و�هد �إىل �لقائلني بها �أو �إىل  ر�بعًا: على �لرغم من �أنَّ �بن مالك قد ن�سب كثري�ً من �ل�سَّ

و�ة �إال �أنَّه �أن�سد �أبياتًا كثريًة مل ُيعرف قائلوها،  َدها من �لنَّحويني �أو �لرُّ َقَباِئلهم �أو �إىل من �أْن�سَ

وبع�سها مل يرد يف كتب �لنَّحويني قبل �بن مالك، وقد وقف �لباحثون و�ملحققون عاجزين 

مل  بع�سها  توثيق  �أر�دو�  بها، وحني  �لقائلني  �إىل  �ل�سعريَّة  ن�سو�سه  ن�سبة كمٍّ هائل من  عن 

على  �طلعو�  �لذين  وال�سيما  مالك،  �بن  بعد  �ملتاأخرين  كتب  من  توثيقها  من  بّد�ً  يجدو� 

م�سنفاته كاأبي حيان و�بن ه�سام و�لعيني و�ل�سيوطي.

على  �عرت�ش  �الإن�ساف  يف  فاالأنباري  و�هد؛  �ل�سَّ هذه  مثل  يف  ر�أي  ولالأ�سوليني 

ا �ل�سيوطي فقد �ضِّح بقوله:  �ال�ست�سهاد بال�سعر يف �أكرث من مو�سع بعلة �جلهل بقائله، �أمَّ

»ال يجوز �الحتجاج ب�سعر �أو نرث ال يعرف قائله«، ثم ذكر علة هذ� فقال: »وكاأن علة ذلك 

.
(((

خوف �أن يكون ملولد �أو ملن ال يوثق بف�ساحته«

بل ظهر يف مناق�سات �بن مالك ��ست�سهاده باأبيات ن�شَّ �لنَّحويون قبله وبعده على �أنها 

 ]من �لطويل[: 
(2(

اعر جمهولة �لقائل، ومن ذلك توجيهه لقول �ل�سَّ

ِب��ِق��ْربَ��ِت��ي تَ��ِط��رَي  اأْن  ِل��َك��ْي��َم��ا  �����نّ��اً ِب���بَ���ْي���َداَء بَ��ْل��َق��ِعاأََردُت  َف��تَ��ْ�َُك��َه��ا ���ضَ

قال: »يحتمل �أن تكون »كي« فيه مبعنى »�أن«، و�سذَّ �جتماعهما على �سبيل �لتوكيد، 

. وقد قال �الأنباري معرت�سًا على 
(3(

�أن تكون جارة، و�سذَّ �جتماعها مع �لالم« ويحتمل 

))) �القرت�ح 49). 

)2) جمهول �لقائل. ينظر: �الإن�ساف 580/2، واملقا�سد النحوية 369/3، و�خلز�نة )/38.

)3) �ضح �لكافية �ل�سافية 533/3). وينظر: �ضح �لت�سهيل )/224.
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. فما 
(((

هذ� �ل�ساهد: »�إن هذ� �لبيت غري معروف وال يعرف قائله؛ فال يكون فيه حجة«

هو �ملوقف من مثل هذه �ل�سو�هد يف م�سنفات �بن مالك؟.

�ل�سحيح �أنَّ �العرت��ش بجهالة �لقائل ال يِرُد �أمام عد�لة �لنَّاقل؛ وهذ� هو ر�أي �بن مالك 

اهَد حجة �إذ� نقله عدٌل ثقة، وقد ذكر  �ء فال�سَّ ابق الأنَّه من �إن�ساد �لفرَّ �لذي قبل �ل�ساهد �ل�سَّ

�الأنباري �أنَّ هذ� ر�أي بع�ش �لنَّحويني، و�لعلة فيه »�أنَّ �ملجهول �سدر ممن ال ُيتَّهم يف نقله؛ 

وهذا   ،
(2(

�ملعروف« عن  نقله  �إىل  لتطرقت  �ملجهول  عن  نقله  �إىل  قت  تطرَّ لو  �لتُّهمة  الأنَّ 

اهد �ملجهول قائله وتتمته �إن �سدر من ثقة  ٌد عند �لبغد�دي �لذي قال: »�إنَّ �ل�سَّ �ملعنى موؤكَّ

و�هد �عتمد عليها خلف بعد  ُيعتمد عليه ُقِبَل و�إال فال، ولهذ� كانت �أبيات �سيبويه �أ�سح �ل�سَّ

.
(3(

�سلف مع �أنَّ فيها �أبياتًا عديدة جهل قائلوها وما عيب بها ناقلوها«

و�ية وعد�لته يف �لنَّقل توجب �لقبول  ومن هنا فاإنَّ ثقتنا يف جترد �بن مالك ودقَّته يف �لرِّ

و�الحتجاج مبا جاء من ن�سو�ش �سعريَّة يف م�سنَّفاته ن�سبها �إىل من قال بها �أم مل ين�سبها.

عر عند �بن مالك ُيوجب �حلديث عن موقفه من  وختامًا فاإنَّ �حلديث عن �سو�هد �ل�سِّ

و�هد، ومفهومه لل�ضورة �ل�سعرية،  و�يات �ملتعدد لل�سَّ �الأبيات جمهولة �لقائل، ور�أيه يف �لرِّ

والأنَّ هذه �لق�سايا قد برزت جليَّة يف �عرت��ساته على �لنَّحويني فاإنَّ �حلديث عنها قد جاء 

ليل هناك ُمْغٍن عن  لًة بالدَّ لة �لنَّحويني �لنَّقليَّة، وِذْكُرها مف�سَّ اًل يف �عرت��ساته على �أدَّ مف�سَّ

�إعادة �حلديث عنها هنا.

))) �الإن�ساف 583/2.

)2) ملع الأدلة )9.

)3) �خلز�نة )/38.
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الباب الثالث:

اجتهادات ابن مالك واأثرها

يف الدر�س النحوي 

الف�صل الأول: اجته�ده يف منهج الت�أليف.

الف�صل الث�ين: اجته�ده يف عر�ض املو�صوع�ت وتبويبه�.

الف�صل الث�لث: اجته�داته يف الآراء النحوية.

الف�صل الرابع: اجته�داته يف �صي�غة امل�صطلح�ت.
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توطئة:

ة، وقيل: املب�لغة والغ�ية،  الجته�د: افتع�ل من »اجُلهد«؛ ق�ل ابن منظور: »اجَلْهُد« امل�صقَّ

و»اجُلْهُد«: الو�صع والط�قة؛ وقيل: هم� لغت�ن يف الو�صع والط�قة، ف�أم� يف امل�صقة والغ�ية 

ك�إتع�ب  امل�صقة  ل  الط�قة وحتمُّ ببذل  النف�ض  اأخذ  لغة:  »الجته�د  وقيل   ،
(1(

ف�لفتح ل غري

.
(((

الفكر يف اإحك�م الراأي، وُعبرِّ عنه ببذل املجهود يف طلب املق�صود«

ومعن�ه:  و�صوابطه؛  و�رشوطه  اأرك�نه  الفقه�ء  عند  له  اأ�صويل،  م�صطلح  والجته�د 

، ولي�ض بعيداً عن هذا املعنى مفهومه يف 
(((

»ا�صتفراغ اجُلهد يف اإدراك الأحك�م ال�رشعية«

الدر�ض النحوي؛ لكن هن�ك فرق كبري بني »الجته�د ال�رشعي« و»الجته�د النحوي«، 

ول�صيم� يف �صف�ت املجتهد وثمرة الجته�د؛ ف�لأول له �صوابط واأرك�ن �ص�رمة علمية 

و�صلوكية؛ لأن نت�جه ق�ص�ي� تعبدية، اأم� يف الجته�د النحوي ف�لأمر وا�صع؛ اإذ هو على علم 

اجته�دي واأكرث اأموره ظني، فهو »منرتع من ا�صتقراء هذه اللغة؛ فكل من ُفِرَق له عن ِعلٍَّة 

.
(((

�صحيحة وطريق نهجهة ك�ن خليل نف�صه واأب� عمرو فكره«

ومق�يي�ض  �صوابط  اأق�موا  قد  وحديثً�  قدميً�  العربية  طالب  ف�إن  ذلك  من  الرغم  وعلى 

اأئمة  اأقوال  يف  يثقون  جتعلهم   - النحوي  الأ�صول  كتب  تت�صمنه�  مل   - لالجته�د  خفية 

للعلم�ء  النت�ص�ر  ذلك  مظ�هر  اأبرز  ومن  اآراوؤهم،  تع�ر�صت  اإن  �صيم�  ول  غريهم،  دون 

اأو املذاهب النحوية، وانتق�ء املت�أخرين من م�صنَّف�ت املتقدمني م� يولونه عن�يتهم ب�ل�رشح 

والتعليق.

ول �صك يف اأن ابن م�لك ك�ن اإم�مً� جمتهداً توافر فيه من ال�صف�ت م� جعلته اأهاًل لإحداث 

)1) الل�ص�ن )/))1. وينظر املحكم )/)15، والق�مو�ض املحيط 51/1).

))) التع�ريف 5). وينظر التعريف�ت ))، ود�صتور العلم�ء 1/)).

))) معجم مق�ليد العلوم 67.

))) اخل�ص�ئ�ض 189/1.
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وامل�صطلح�ت،  القواعد  و�صي�غة  والت�صنيف،  الت�أليف  يف  العربي  النحو  ت�ريخ  يف  نقلة 

الجته�د  اأدوات  من  تعد  التي  ال�صف�ت  تلك  اأهم  ومن  الآراء،  واإحك�م  الأدلة  و�صبط 

ومقوم�ته:

ن يف تراث �صخم بني يديه. وقد  1-  امتالكه ثروة كبرية من ال�صم�ع املحفوظ، واملدوَّ

مكنَّه ذلك من اإع�دة ال�صتقرار للغة العرب؛ فو�صف امل�صموع�ت ب�ل�صذوذ والقلة 

والكرثة وال�صيوع، كم� ُهدي اإىل �صم�ع م� مل ي�صمعه كثريون، وبه ا�صتدرك على 

كب�ر النحويني يف كثري من الأحك�م.

)-  متكنه من عملية القيا�س وقدرته يف ا�صتنباط الأحكام، فاأجاز ما مل ُي�صمع، و�صدرت 

عن  النحويني  اأحك�م  على  والوجوب  واملنع  واجلواز  وال�صعف  احل�صن  اأو�ص�ف 

املو�صوع�ت  بني  الربط  يف  متميزة  منطقية  طريقة  والتزم  ر�صني،  علمي  منهج 

والأبواب املختلفة.

)-  اطالعه على املوروث النحوي ال�ص�بق، فعرف م� انعقد به الإجم�ع، وم� �ص�غ فيه 

النحوي،  الدر�ض  التمييز بني من�هج  به بع�صهم، ف��صتط�ع  انفرد  الختالف، وم� 

جوانب  واأدرك  غوام�صه�،  وبنيَّ  ن�صو�صهم  م  وقوَّ ال�ص�بقني،  اآراء  على  وَحَكم 

الق�صور يف م�صنف�تهم واخللل يف اجته�داتهم.

كالقراءات،  النحوي؛  بالدر�س  معارفه ومتكنه من علوم خمتلفة ذات �صلة  )-  ات�صاع 

يحت�جه  فيم�  العلوم  تلك  يوظف  جعله  مم�  العرب،  واأ�صع�ر  واللغة،  واحلديث، 

النحو، ف�أ�ص�ف جديداً لأدلته، وبث روحً� فيم� َدَر�َض من مف�هيمه�.

ين املتني، و�صدق اللهجة، وكرثة النوافل، وُح�صن  هذا ف�صاًل عم� ك�ن عليه من »الدرِّ

.
(1(

ال�صمت، ورقة القلب، وكم�ل العقد والوق�ر والتوؤدة«

)1) �صذرات الذهب 9/5)).
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ونوؤكد هن� اأن الجته�د ل ي�صتلزم ب�ل�رشورة التجديد، واإن ك�ن هو املعنى املفهوم من 

اإطالق لفظ الجته�د؛ بل اإن التجديد م� هو اإل ثمرة من ثمرات الجته�د، فبينهم� اإذن 

النحوي؛  الدر�ض  ابن م�لك يف  اجته�دات  ال�صوء على  ُن�صلط  عموم وخ�صو�ض، وحني 

ف�إنن� �صننظر اإليه من خالل النظرة ال�صمولية الوا�صعة اإىل تلك املج�لت التي بذل فيه� ابن 

مالك جهده وغاية و�صعه يف طلبها، مع الرتكيز على ما اأحدث يف الدر�س النحوي ومتيز 

به، من دون اأن نغفل اأن ابن م�لك قد ك�ن م�صبوقً� مب� يقرب من خم�صة قرون من املن�ق�صة 

والت�أليف النحوي، مل ي�صلن� منه اإل اجلزء الي�صري، مع ق�صور يف ا�صتقرائه؛ لكن الأمر يعود 

اإلهية ومواهب  اإىل م� َعبَّ عنه هو يف مقدمة »الت�صهيل« بقوله: »اإذا ك�نت العلوم منحً� 

.
(1(

اخت�ص��صية؛ فغري م�صتبعد اأن ُيدخر لبع�ض املت�أخرين م� َع�رُش على كثري من املتقدمني«

وميكن جعل ميادين اجتهاداته يف الدر�س النحوي - والتي متثل ف�صول هذا الباب - 

على النحو الت�يل:

- اجته�ده يف منهج الت�أليف.

- اجته�ده يف عر�ض املو�صوع�ت وتبويبه�.

- اجته�داته يف الآراء.

- اجته�داته يف �صي�غة امل�صطلح�ت.

)1) الت�صهيل ).
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الف�صل الأول

األيف النَّحوي اجتهاده يف منهج التَّ

- املبحث الأول: ابن م�لك واملنهج الو�صفي

- املبحث الث�ين: ابن م�لك واملنهج العقلي.

- املبحث الث�لث: ابن م�لك واملنهج التعليمي.
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الف�صل الأول

اجته�ده يف منهج التَّ�أليف النَّحوي

منهج ابن م�لك يف التَّ�أليف واأ�صلوبه يف تن�ول امل�ص�ئل وطريقته يف ترتيب املو�صوع�ت 

ر�ض النَّحوي، ويتمثل ذلك يف كمٍّ كبري من امل�صنَّف�ت  والأبواب جزء من اجته�داته يف الدَّ

اأثن�ء حديثه عن »علم النَّحو«:  اأب� حي�ن اإىل القول يف  ذات الط�بع املميز، وذلك م� دفع 

اأبي ب�رش عمرو بن عثم�ن بن قنب �صيبويه رحمه  »واأح�صن مو�صوع فيه واأجله »كت�ب« 

رون من املخت�رشات واأجمعه لالأحك�م كت�ب »ت�صهيل  اهلل تع�ىل، واأح�صن م� و�صعه املت�أخرِّ

.
(1(

�ئي« الفوائد« لأبي عبد اهلل حممد بن م�لك اجليَّ�ين الطَّ

العربي  النَّحو  ت�ريخ  انق�صم  »وك�أمن�  خليف:  يو�صف  الدكتور  يقول  املعنى  هذا  ويف 

الطويل منذ ن�ص�أته اإىل اليوم اإىل مرحلتني اأ�ص��صيتني؛ يقف �صيبويه على قمة املرحلة الأوىل، 

اأنَّه هو  اإىل  اأهميَّة �صيبويه ترجع  ابن م�لك على قمة املرحلة الأخرى، واإذا ك�نت  ويقف 

دت مع�مله ور�صمت  ل قواعد النَّحو العربي، وَخَط� به اخلطوة الأوىل التي حدَّ الذي �صجَّ

اجتاهه؛ فاإنَّ اأهميَّة ابن مالك ترجع اإىل اأنَّه هو الذي قام باأكرب عمليَّة ت�صفية متَّت يف تاريخ 

  .
(((

هذا النَّحو، وَخَط� به اخلطوة الأخرية التي ا�صتقرَّ بعده� يف �صورته الثَّ�بتة اإىل اليوم«

من  الثَّ�لثة  املدر�صة  راأ�ض  علـى  مـ�لك  ابـن  جعـل  فقـد   
(((

عـون ح�صـن  الدكتـور  اأمـ� 

ر�ض النَّحوي، م�صبوقً� مبدر�صة �صيبويه، ثم مدر�صة الزخم�رشي،  املدار�ض الأربع التي َمرَّ به� الدَّ

موؤثرِّر يف  منهج  اأطول  م�لك �ص�حب  ابن  يكون  وبذا  احلديث،  الع�رش  مدر�صـة  وتخلفـه 

)1) البحر املحيط 106/1.

))) يف تقدميه لتحقيق الت�صهيل )هـ).

))) ينظر: تطور الدر�ض النحوي 7. وقد حتدث يف كت�به عن مدر�صتي �صيبويه والزخم�رشي فح�صب، واعتذر يف اآخر كت�به 

عن اإكم�ل م� وعد به يف مقدمته من احلديث عن مدر�صة ابن م�لك ومدر�صة الع�رش احلديث؛ لأن م�دة الكت�ب ك�نت 

جمموع حم��رشاته يف معهد البحوث العربي، وقد اأدركه الوقت ومل يكمل منهجه. 
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ت�ريخ النَّحو العربي.

على  تعتمد  ك�نت   
(1(

النَّحوي التَّ�أليف  من�هج  تن�ولت  التي  الكتب  اأنَّ  املالحظ  ومن 

م�صنَّف واحد لكل علم من اأعالم النَّحو، ول�صيم� اأنَّ النَّحوي اإذا م� اأراد التَّ�أليف ابتداًء 

م�ص�ئل  يف  النَّحوي  راأيه  نه  ي�صمرِّ واحد  م�صنَّف  اإىل  يتَّجه  ف�إنَّه  النَّحوية  املو�صوع�ت  يف 

النَّحو جمتمعة، فدر�صوا -على �صبيل املث�ل- منهج »الكت�ب« و»املقت�صب« و»الأ�صول« 

و»اجلمــل« وغريهـ�، واختـ�روا مـن م�صنَّف�ت اأبـي علـي الف�ر�صي وابن جني والأنب�ري 

العربية«  و»اأ�رشار  و»اللمع«  الع�صدي«  »الإيـ�ص�ح  ع�صـفور  وابن  احل�جـب  وابن 

و»املف�صل« و»�رشح ابن احل�جب للك�فية« و»املقرب«. فك�ن الوقوف على من�هج النح�ة 

يف الت�أليف والت�صنيف اأمراً مي�صوراً، وج�ءت اأحك�مهم اأقرب اإىل القطعيَّة لنح�ص�ر جم�ل 

 .
(((

را�صة الدرِّ

لكن الأمر يختلف مع ابن م�لك؛ لأنَّن� اإذا م� اأردن� معرفة منهجه ف�إنن� �صنقع على عدد 

النَّحوية،  املو�صوع�ت  اأي درا�صة  نف�صه،  الدرا�صة  اإىل م�صم�ر  تتطرق  التي  امل�صنَّف�ت  من 

و�رشحه�،  ال�ص�فية«  و»الك�فية  و�رشحه،  احل�فظ«  و»عمدة  و�رشحه،  »الت�صهيل«  فهن�ك 

.
(((

و»اخلال�صة الألفية« و�رشحه�

واأول ما يواجهنا من متيز ابن مالك وا�صتقالليته يف هذا اجلانب هو هذا التَّنوع الرثي 

يف التَّ�أليف والتَّ�صنيف يف املو�صوع الواحد م� بني متون نرثيَّة ونظميَّة، و�رشوح له� ق�صرية 

عون،  حل�صن  النحوي«  الدر�ض  و»تطور  ال�ص�مرائي،  لف��صل  الزخم�رشي«  عند  واللغوية  النحوية  »الدرا�ص�ت  منه�:   (1(

و»النحو التعليمي يف الرتاث العربي« ملحمد عب�دة، و»النحو العربي ومن�هج الت�أليف والتحليل« ل�صعب�ن العبيدي، 

و»من�هج الت�أليف النحوي« لكرمي اخل�لدي. 

))) جتنب معظم من در�ض حركة الت�أليف النحوي درا�صة املوؤلف�ت التي كتبت يف ق�ص�ي� متفرقة من النَّحو، اأو تلك التي 

تناولت ق�صايا الأ�صول التنظري العقلي، اأو كتب معاين القراآن واأعاريبه، اأو كتب ال�رشوح واحلوا�صي؛ لأنها ل متثل ال�صور 

احلقيقية ملنهجية الت�أليف النحوي لكونه� تخ�صع ملنهج خ�رجي تفر�صه طبيعة اأخرى غري طبيعة امل�دة النَّحوية. 

))) وهو مفقود، ذكره الذهبي يف ت�ريخ الإ�صالم 50/ 110، وينظر: بغية الوع�ة 1/))1.
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ومتو�صطة وطويلة. فلم مي�ِض ابن م�لك نهج مع��رشيه فيخت�ر من م�صنَّف�ت املتقدمني متنً� 

ي�رشع يف �رشحه لطالبه ومريديه، كم� فعل ابن خروف مع »الكت�ب«، اأو ابن يعي�ض وابن 

احل�جب مع »املف�صل«، اأو ال�صلوبني مع »املقدمة اجلزولية«، اأو ابن ع�صفور مع »اجلمل«؛ 

اث يف ذهنه، ثم ُيعمل فيه عقله وفكره، ويخرجه بعد ذلك  لكنَّه اآثر اأن يجمع كل ذلك الرتُّ

متونً� نظمية ونرثيَّة خمت�رشة ومطولة، يتوىل بنف�صه �رشحه� ليبث يف فكر التَّ�صنيف النَّحوي 

يزاً ك�ن له ت�أثريه فيمن بعده. منهجً� متمرِّ

اإنَّ تعدد م�صنَّف�ت ابن م�لك النَّحوية وتنوعه� م� بني متون نظميَّة ونرثيَّة و�رشوح مطولة 

ر�ض النَّحوي  ومتو�صطة وق�صرية قد اأت�ح لن� فر�صة النَّظر يف عدد من من�هج التَّ�أليف يف الدَّ

واأ�ص�ليبه، التي �صلكه� ابن م�لك م�صتفيداً من تنوع من�هج املتقدمني وطرائقهم يف من�ق�صة 

.
(1(

املو�صوع�ت النَّحوية

ويف هذا الف�صل �صنتن�ول ب�لدرا�صة املف�صلة اأبرز مظ�هر اجته�دات ابن م�لك يف من�هج 

الت�أليف النحوي، وهي:

- املنهج الو�صفي.

- املنهج العلمي.

- املنهج التعليمي.

رئي�صني: ط�بع  النحوي ط�بعني  للت�صنيف  اأن   15 العربي«  الرتاث  التعليمي يف  »النحو  الدكتور حممد عب�دة يف  )1) ذكر 

التَّ�أليف  من�هج  اأن   (( النحوي«  الت�أليف  »من�هج  يف  ذكر  فقد  اخل�لدي  كرمي  الدكتور   � اأمَّ نظري.  وط�بع  تعليمي، 

النَّحوي من بداية الت�أليف وحتى زمن ابن ه�ص�م مل تخرج عن ثالثة من�هج هي: املنهج الفطري )الو�صفي)، واملنهج 

العقلي )الفل�صفي)، واملنهج التعليمي.
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املبحث الأول: ابن مالك واملنهج الو�صفي:

يقوم املنهج الو�صفي على حتليل الظواهر اللغوية ب�لعتم�د على ال�صتقراء واملالحظة، 

ر�ض النَّحوي يف الع�رش  ، وعلى هذا املنهج �ص�ر الدَّ
(1(

ومن ثم التو�صل اإىل ا�صتنباط القاعدة

 .
(((

م�ع اأوًل الأول؛ لأنَّ طبيعة اللغة ت�صتلزم هذه الطريقة التي تعتمد ال�صَّ

ويف نحو ابن مالك بع�س الإ�صارات التي متثل ركائز هذا املنهج الو�صفي؛ منها ما �صبق 

اإليه من ت�أكيده -يف اأكرث من مو�صع- اأهمية »ال�صتقراء«، واأنَّه قد جنح اإليه يف  الإ�ص�رة 

الرد والعرتا�ض، ومنه� قوله يف تعليل بع�ض الأحك�م: »ول علة لذلك اإل جمرد الترَِّب�ع 

واب يف كل  ال�صَّ ُيعتقد  اأن  ال�صم�عيَّة: »يجب  امل�دة  . وقوله عن 
(((

م�ع« ال�صَّ حَّ من  مل� �صَ

م�ع من دون  . ف�إن قبول ال�صَّ
(((

َب�ع« م� نطقت به العرب امل�أمون حدوث حلنهم بتغري الطرِّ

اأ�ص�صه؛  من  واأ�ص��صً�  احلديث،  الو�صفي  املنهج  روح  ميثل  وال�صواب  للخط�أ  مع�يري  و�صع 

ونتج عن ذلك تو�صعه يف اآرائه النَّحوية ف�رشَّع م�ص�حة وا�صعة لأحك�م اجلواز، بعيداً عن 

التَّ�صييق ب�أحك�م اللزوم وال�صرتاط�ت. 

وميكن اإيج�ز اأبرز مالمح هذا املنهج يف م�صنَّف�ت ابن م�لك فيم� يلي:

واية، وهذا ظ�هر من كمية ال�صواهد التي ت�صمنته�  م�ع والتَّو�صع يف الررِّ اأوًل:  ميله اإىل ال�صَّ

م�صنَّف�ته، وقد جت�وزت �صواهده القراآنية يف »�رشح الت�صهيل« اأربعة اأ�صع�ف �صواهد 

»الكتاب«، كما اأنَّ �صواهد ال�صعر جتاوزت �صعف �صواهد »الكتاب«. ويظهر متيُّز 

واهد؛ من القراآن واحلديث وكالم العرب. ع ال�صَّ ابن م�لك يف تنورِّ

)1) ينظر: اللغة بني الو�صفية واملعي�رية 9)1.

))) يغلب هذا املنهج على املراحل الأوىل من الدر�ض النحوي، ولي�ض معنى ذلك اأنه ك�ن خ�ليً� من بع�ض مظ�هر العقل 

وفل�صفة املنطق. ينظر: النزعة املنطقية يف النَّحو العربي51-90، وفيه حتدث عن ن�ص�أة هذه النزعة التي واكبت مراحل 

النحو الأوىل، ودر�صه� عند �صيبويه. 

))) �رشح الت�صهيل 1/)18.

))) �رشح الت�صهيل )/)5.
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     ومن منهجه العرتا�ض ب�ل�صم�ع على كرثة املخ�لفني، وقد �رشح بذلك يف اعرتا�صه 

على اأكرث النَّحويني امل�نعني تقدم احل�ل على �ص�حبه� املجرور بحرف اجلر؛ اإذ اإنهم 

ًة ِبِهْنٍد««؛ وقد ق�ل -بعد �رشده عدداً من �صواهد  ئون َمْن يقول: »َمَرْرُت َج�ِل�صَ »ُيَخطرِّ

واهد يف هذه  ت ال�صَّ ال�صعر، ووقوفه مع وجه ال�صت�صه�د يف كل منه�-: »واإمن� كرثَّ

.
(1(

امل�ص�ألة لأنَّ املخ�لفني كثريون«

ث�نيً�:  انت�ص�ره يف كثري من الآراء للمذهب الكويف، ول�صيم� اأنَّ »املنهج الكويف ك�ن اأقرب 

متيل على  نظرة و�صفيَّة، ل  النُّ�صو�س كانت  اإىل  نظرتهم  الو�صفي، لأن  املنهج  اإىل 

النَّظرة العقليَّة اأو الفل�صفيَّة، ومع�جلة هذه النُّ�صو�ض -يف ح�لت كثرية- ح�صبم� هي 

اأن اندثرت واأ�صبحت بعيدة عن  . فرجح ابن م�لك بع�ض تلك الآراء بعد 
(((

عليه«

م�صنَّف�ت النَّحويني التي تعتمد القول الواحد يف م�ص�ئل اخلالف.

اللغة ل  اأنَّ       ويف هذا املعنى يقول الدكتور عبد الع�ل مكرم: »ك�ن ابن م�لك يعلم 

دة اإل  �لة يف نقل احل�ص�رات املختلفة واملدنيَّ�ت املتعدرِّ ُتوؤتي اأُُكله� ول تكون اأداة فعَّ

اللغة، وي�صيق  يق يف  ال�صرِّ ثمَّ ك�ن يكره  ت�صتغرق هذا كله. ومن  عة،  متَّ�صِ اإذا ك�نت 

ذرعً� ب�لأقي�صة التي ل تدور اإل حول ن�صو�ض معيَّنة مم� ل ُي�ص�عد على اترِّ�ص�ع اللغة 

هولة،  ره�، لهذا يوافق الكوفيني يف كثري من امل�ص�ئل التي تهدف اإىل ال�صُّ ه� وتطوُّ ومنورِّ

نب اآراء الب�رشيني ول ي�أخذ به� يف هذه امل�ص�ئل  والتَّو�صع يف اللغة، يف حني اأنَّه يتجَّ

، ومن ذلك قوله:
(((

التي ل تعود على اللغة ب�لنُّمو والتَّطور«

َع��ْط��ٍف َعَلى لَ���َدى  َخ���ِف�����ضٍ  ��ِم��ِر َخ��ْف�����ضٍ لِزم�����ً َق���ْد ُج��ِع��َاَوَع����ْوُد  ���صَ

ورة، اأم� الكوفيون ويون�ض       هذا مذهب جمهور الب�رشيني؛ ف�إع�دته لزمة اإل يف ال�رشَّ

)1) �رشح عمدة احل�فظ 9/1)).

))) الدر�ض النَّحوي يف القرن الع�رشين 0)).

))) املدر�صة النحوية يف م�رش وال�ص�م يف القرنني ال�ص�بع والث�من 00).
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والأخف�ض فقد ذهبوا اإىل جواز العطف عليه من دون اإع�دة اخل�ف�ض، وقد اخت�ره 

:
(1(

ابن م�لك فق�ل

اأَتَ��ى َق��ْد  ْذ  اإِ ِع��ْن��ِدي لِزم����ً  ُمْثبَت�ًَولَ��ْي�����َض  ِحيِح  ال�صَّ وال��نَّ��ْ�ِ  النَّظِم  يف 

م�عية، ويف ذلك ربط  ُف الق�ص�ي� النَّحوية والتَّعبري عنه� مُبُثله� اأو �صواهده� ال�صَّ ث�لثً�:  و�صْ

الخت�ص�ر؛  يف  املب�لغة  من  ذلك  يحمله  عم�  ف�صاًل  اأوىل،  به  هي  مب�  النَّحو  مل�ص�ئل 

لذا فقد ا�صتهر مثل ذلك الأ�صلوب يف متونه النَّظمية والنَّرثية، ومل تخل منه �رشوحه 

ِرُز«،  ومطولته، ق�ل يف »التَّ�صهيل«: »ووافق الك�ص�ئيُّ يف جواز نحو: »َزْيداً اأََجُلُه حُمْ

:
(((

، ويف »الك�فية ال�ص�فية« يقول
(((

ل يف نحو: »َزْيداً اأًَجُلُه اأَْحَرَز««

�َص�ِرب�ً« َزيْ���ٌد  املَ����َء  »َك����َن  نحو:  نَ��ِص�ب�ًيف  اْج��َع��ل  َِة  ال��بَ�����َْ لأَْه���ِل  َمْنع�ً 

َج������َز َواجَل�������َواُز َع��ْم ُه���م اأَ ْم«َوَغ�������ْرُ اخِل�صَ يَْبُذُل  املَ���َل  »َك���َن  نحو:  يف 

»ْ يُْغتََفْرون��ح��و: »َك����َن ِع��ْن��َدنَ��� َزيْ���ٌد َح�����ََ ������ٌع  اتِّ�����صَ �����ْرِف  َف��ِل��ل��ظَّ اأَِج����ْز 

رابعً�:  يظهر يف كثري من قواعد ابن م�لك اأنه� »تتن�ول الظواهر اللغوية على اأ�ص��ض �صكلي، 

:
(5(

؛ ففي ذكره عالم�ت ال�صم يقول
(((

وهو مبداأ من مب�دئ النَّحو الو�صفي«

َو»اأَْل« َوال��نِّ��َدا  َوال��تَّ��ْن��ِوي��ِن  ��ْلِب���جَل��رِّ  ��ِم َتْ��ِي��ي��ٌز َح�����صَ ��نَ��ٍد ل��ا���صْ َوُم�����صْ

 :
(6(

    ويقول وا�صفً� الف�عل واأحواله

الَفتَى«ال��َف���ِع��ُل الَّ���ِذي َك��َم��ْرُف��وَع��ْي »اأَتَ���ى »ِنْعَم  َوْج��ُه��ُه«  »ُمِنراً  َزيْ��ٌد« 

)1) الألفية ]560، 561[. ينظر: تو�صيح املق��صد )/6)10.

))) الت�صهيل 7).

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية 1/)0).

))) الدر�ض النحوي يف القرن الع�رشين 9)).

)5) الألفية ]10[.

)6) الألفية ]5))-8))[.
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ْن َظ��َه��ْر َْوبَ���ْع���َد ِف���ْع���ٍل َف����ِع���ٌل َف������إِ َْ ��تَ�� ا���صْ ��م��ِ���رٌ  َف�����صَ َواإِلَّ  َف�����ْه��َو 

��ِن��َدا اأُ���صْ َم����  َذا  اإِ ال��ِف��ْع��َل  ِد  َهَداَوَج�����رِّ ال�صُّ َك��َف���َز  َج�����ْم��ٍع  ْو  اأَ لثْ��نَ��ْ�ِ 

��ِع��ُدوا ��ِع��َدا َو���صَ ��نَ��ُدَوَق�����ْد يُ���َق����ُل: ���صَ ������ِه��ِر بَ��ْع��ُد ُم�����صْ َوال��ِف��ْع��ُل ِل��ل��ظَّ

كت�به  ا�صتمل  فقد  العرب؛  بلغ�ت  الوا�صعة  وثق�فته  اهتم�مه  م�لك  ابن  ُيظهر  خ�م�ص�ً : 

يعدُّ  مم�  وغرائبه�  اللغة،  نوادر  من  »كثري  املث�ل-على  �صبيل  -على  »الت�صهيل« 

جديداً يف ب�به، وهذا هو �رشُّ عظمته، واأروع دليل على ن�صج عقليَّة موؤلفه، و�صعة 

خ�صي وطول تنقيبه، ومط�لعته يف كتب اللغة،  اطالعه... ف�جتمع له مبجهوده ال�صَّ

. وك�ن يحر�ض كل احلر�ض يف تقعيده على التَّفريق بني اللهج�ت 
(1(

م� مل ُي�صبق اإليه«

واللغ�ت املختلفة، منبهً� على م� تخت�ضُّ به بع�ض اللغ�ت من اأحك�م و�صف�ت، مع 

قبول تلك اللغ�ت من اأ�صح�به� بال ت�أويل، وم� من �صكٍّ يف اأنَّ هذه املنهجيَّة هي من 

�صميم املنهج الو�صفي يف البحث والتَّ�أليف.

 ،
(((

« يف لغة ُعقيل، وبـ»متى« يف لغة ُهذيل« «و »َعلَّ         ومن ذلك قوله: »وُيَجرُّ بـ»َلَعلَّ

�صنوءة:  واأزد  طيئ  اإىل  املن�صوبة  الباغيث«  اأكلوين  »لغة  عن  اأثن�ء حديثه  وق�ل يف 

راً، وبع�صهم يبدل  مً� ومبتداأ موؤخَّ »وبع�ض النَّحويني يجعل م� ورد من هذا خباً مقدَّ

، على اأنه� اأ�صم�ء م�صند اإليه�، وهذا غري  م� بعد »الألف« و»الواو« و»النُّون« منهنَّ

� اأن ُيحمل جميع  ممتنع، اإن ك�ن من �ُصمع ذلك منه من اأهل غري اللغة املذكورة. واأمَّ

اأنَّ »الألف« و»الواو« و»النُّون« فيه �صم�ئر فغري �صحيح؛  م� ورد من ذلك على 

العرب خم�صو�صني فوجب  اأنَّ ذلك لغة قوم من  العلم متَّفقون على  ة هذا  اأئمَّ لأنَّ 

.
(((

ت�صديقهم يف ذلك كم� ت�صدقهم يف غريه، واهلل اأعلم«

)1) ابن م�لك واأثره يف النحو ))1.

))) الت�صهيل 8)1.

))) �رشح الت�صهيل )/117.
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فقد  ببع�ض؛  بع�صهــ�  وتف�صــري  النُّ�صــو�ض  مق�بلــة  علــى  مــ�لك  ابــن  يعتمــد  �ص�د�ص�ً : 

بقوله  اجلمهور-  راأي  -خالف  »الب�ء«  مبعنى  »على«  جميء  جواز  علـى  ا�صـَتَدلَّ 

َد  تع�ىل: {                } ]الأعراف: من الآية 105[، واأكَّ

اأَُقوَل} فك�نت قراءته  ِب�ألَّ   {َحِقيٌق 
(1(d

اأبيُّ بن كعب هذا احُلكم بقوله: »وقراأ 

.
(((

ة لقراءة اجلم�عة« مف�رشرِّ

بع�ض  يف  ال�صت�صه�د  وجه  من  يخفى  قد  م�  اإظه�ر  من  نراه  م�  املعنى  هذا         ومن 

م�عيَّة عن طريق مق�بلته� ب�ملُُثل امل�صُنوعة التي وجه ال�صتدلل فيه�  النُّ�صو�ض ال�صَّ

ََب  ر: »ومثل »�رشَ مري على مت�أخرِّ ظ�هر ب�أدنى ت�أمل، ومنه قوله يف م�ص�ألة عودة ال�صَّ

»ُغاَلَمُه  ومثل  ]طـه:67[،   { ُغالَمُه َزْيٌد«، قولـه تعـ�ىل: {        

 ...
(((

، و»�َصتَّى َتوؤُُب احَلَلَبُة«
(((

َبْيِتِه ُيوؤَتى احَلَكُم« ََب َزْيٌد«، قول العرب: »يف  �رشَ

 ]من الرمل[: 
(5(

�عر ََب َزْيٌد«، قول ال�صَّ ومث�ل »ُغاَلَم اأَِخيِه �رشَ

�����رُّ يَ��ْوَم��ْي��َه��� َواأَْغ�����������َواُه لَ�����َه��� َج��َم��ًا���صَ ِب���ِح���ْدج ٍ  َع���ْن���ٌز  َرِك����بَ����ْت 

من  رجل  قول  َزْيٌد«،  اأََخَذ  اأََراَد  »َم�  ومثل  لـ»َرِكَبْت«.  ظرف  َيْوَمْيَه�«  »�رَشُّ       لأنَّ 

 ]من الب�صيط[:
(6(

العرب

���أَ َربِّ���ي َوال���ذي ُه��و مل نْ�����صَ ���َء اأَ اأَبَ����داً«)1(َم��� ���صَ نَ��ِصئ�ً  تَ���َراُه  َفَل�ْصَت  يَ�َص� 

)1) �صبق تخريجه� �ض 91).

))) �رشح الت�صهيل )/165.

))) ينظر: تهذيب اللغة )/177، وجمهرة الأمث�ل )/88.

))) ينظر: تهذيب اللغة 57/5، وجمهرة الأمث�ل 1/1)5.

)5) �صدره مثل �ص�ئر »ي�رشب ملن ُيلطف ب�لل�ص�ن، ويراد به الغوائل« من�صوب يف امل�صتق�صى يف اأمث�ل العرب )/0)1 اإىل 

ع�مر بن املجنون. وينظر: جمهرة الأمث�ل 9/1)5، واخلزانة 11/1).

)6) مل اأقف على قائله، وقد نقله ناظر اجلي�س مدرجًا يف ن�س امل�صنف املنقول يف متهيد القواعد 8/1)5. 
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�ص�بع�ً : من مظ�هر املنهج الو�صفي يف التَّ�أليف م� ي�صمى »الطريقة ال�صتنت�جيَّة«، وقد ذكر 

الدكتور ح�صن عون اأنه� من مميزات منهج �صيبويه يف »الكت�ب«؛ فهو »يعر�ض يف 

لة بنف�ض املو�صوع،  واهد اللغوية ذات ال�صرِّ كل مو�صوع يع�جله عدداً من التَّع�بري وال�صَّ

اأو ق�عدًة ميكن تطبيقه� على كل م�  اأن يكون �ص�بطً�  ثم ي�صتنتج من ذلك م� ميكن 

يندرج حتته� من اأمثلة تدخل يف اإط�ره� الع�م...وقد يلج�أ اإىل طريقة اأخرى ولكنَّه� 

ينتهي ب�لإجم�ل يف  ب�لتَّف��صيل يف ذكر الأمثلة ثم  اأن يهتمَّ  امليدان؛ فبدل  من نف�ض 

يتعلق  وم�  الب�ب،  اأق�ص�م  فيذكر  ب�لإجم�ل،  يبداأ  جنده  والأحك�م  القوانني  ا�صتنت�ج 

بكل ق�صم منه�، ثم ينتهي ب�لتَّف�صيل حيث يذكر الأمثلة ويتن�وله� ب�ل�رشح والتَّعليل 

.
(1(

والتَّعليق«

؛ اإذ يعتمد يف كثري من اأبح�ثه على ذكر 
(((

وهذه الطريقة ظ�هرة يف »�صواهد التَّو�صيح«

م�عية التي ج�ءت على �صورة معيَّنة، ثم يخل�ض اإىل بي�ن ق�عدته�، وت�أكيد م�  النُّ�صو�ض ال�صَّ

اإذا ك�نت قد خ�لفت امل�صهور من قواعد النَّحويني.

ابن  يقول  الق�عدة؛  كل جزئيَّ�ت  عن  اللغـوي  التَّعبري  املنهجيَّة  هـذه  اأ�صـ��صي�ت  ومـن 

اأو  ا�صتفه�م،  ت�يل  املعمول  كون  التَّعليق  »و�صبب  القلبيَّة:  الأفع�ل  تعليق  م�ص�ألة  م�لك يف 

نه، اأو ت�يل »لم« البتداء، اأو الق�صم، اأو »م�« اأو »اإن«  ن معن�ه، اأو م�ص�فً� اإىل م�صمَّ مت�صمرِّ

النَّ�فيتني، اأو »ل«،نحو: {              } ]الأنبي�ء: من الآية 109[، 

و{             } ]طــــه: مــن الآيـــة 71[، ونحــو: »َعِلْمـُت ُغاَلُم َمـْن اأَْنــَت«، 

 ]من الك�مل[:
(((

�عر و{     } ]البقرة: من الآية )10[، وكقول ال�صَّ

�ِصَه�ُمَه�َولَ���َق���ْد َع��ِل��ْم�����ُت لَ���تَ����أِْت���َ�َّ َم��ِن��يَّ��ِت��ي تَ��ِط��ْي�����ُض  َل  املَ��نَ���يَ������  اإِنَّ 

ر�ض النَّحوي 9). )1) تطور الدَّ

))) ينظر على �صبيل املث�ل: �ض )1، ))، 50، 77، 89، 98، )11، وغريه�.

))) ُين�صب اإىل لبيد. ق�ل العيني )/160: »ق�ئله: هو لبيد بن ع�مر اجلعفري، هكذا ق�لت جم�عة؛ ولكني مل اأجد يف ديوانه 

اإل ال�صطر الث�ين«. ينظر: الكت�ب )/110، و�رش �صن�عة الإعراب )/77، واخلزانة 160/9. 
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 ]من الطويل[:
(1(

وكقول الآخر

َح���ت���ً اأَنَّ  لَ���ْو  الأْق�����َواُم  َع��ِل��َم  ��ى لَ��ُه َوْف��ُرَوَق���ْد  يُ��ِري��ُد ثَ����َراَء املَ����ِل اأَْم�����صَ

]الأنبيـ�ء: مـن الآية 65[، وكقوله   { وكقولــه تعـ�لـى: {    

ُب  تع�ىل: {          } ]الإ�رشاء: من الآية )5[، ومن اأمثلة ابن ال�رَشَّاج: »اأَْح�صَ

َد له�- من دون ن�ضٍّ يعبرِّ عنه� �صواء ك�ن �صم�عّيً� اأم  ، فلم يرتك جزئية -َقعَّ
(((

ل َيُقوُم َزْيٌد««

َنعه هو، وقد ترك لذهن الق�رئ ا�صتنت�ج وجه ال�صتدلل يف  م�صنوعً� نقله عن الثرِّقة اأو �صَ

كل تعبري.

هذه اأبرز مالمح الو�صفية يف منهج ابن م�لك، ورمب� ك�نت هي معظم خ�ص�ئ�ض املنهج 

ر�ض النَّحوي، بعد  الو�صفي، والذي ُيحمد لبن م�لك هن� هو اإع�دة هذا املنهج بقوة اإىل الدَّ

ه به بع�ض النَّحويني من املعتزلة والفقه�ء اإىل اأ�ص�ليب الفل�صفة املنطق واملنهج العقلي،  اأن اجتَّ

ت  فغلبت تلك النزعة على الدر�ض النحوي، ول�صيم� بعد اأن انتهى ع�رش الحتج�ج وجفَّ

اأم�م جتربة جديدة؛ وهي اأن يتكلموا يف النَّحو من  اأنف�صهم  واية، ووجد النَّح�ة  من�بع الررِّ

.
(((

م�ع دون العتم�د على جديد من ال�صَّ

املبحث الثاين: ابن مالك واملنهج العقلي:

م�ع  را�صة النَّحوية واحرتام ال�صَّ على الرغم من ميل ابن م�لك اإىل ج�نب الو�صف يف الدرِّ

ر�ض  اإل اأنَّ ذلك ل يعني خلو م�صنَّف�ته من ج�نب عقلي اأف�ده من علوم اأخرى، و�ص�ع يف الدَّ

النَّحوي؛ يقول الدكتور �ص�حب اأبو اجلن�ح: »اإنَّ الذهنيَّة الع�مة التي �صيَّدت البن�ء اجلديل 

)1) ق�ئله: ح�مت الط�ئي ديوانه )5. وينظر: املحكم 10/)0)، وخزانة الأدب )/198.

))) �رشح الت�صهيل )/88.

))) ينظر: اللغة بني املعي�رية والو�صفية )).
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النَّظري يف هيكل النَّحو العربي -وهي يف جممله� ذهنيَّة مت�أثرِّرة مبن�هج املتكلرِّمني واملن�طقة 

.
(1(

واملتفل�صفني- مل تكن عدمية التَّ�أثري يف الفكر الحتج�جي اجلديل عند ابن م�لك«

ي�ت خمتلفة؛ »فمنهم من اأطلق عليه  ويعب الب�حثون عن هذا املنهج العقلي الذهني مب�صمَّ

»املنهج املعي�ري«، ومنهم من �صم�ه »املنهج التَّعليلي«، ومنهم من �صم�ه »املنهج الفل�صفي«، 

دة،  ب�أنه� ذات �صبغة عقليَّة جمرَّ النَّح�ة  ي�ت كله� تلتقي يف و�صفه� لأ�ص�ليب  وهذه امل�صمَّ

 .
(((

تبعد به� اأحي�نً� عن احل�ضرِّ اللغوي الذي اتَّ�صفت به املوؤلف�ت النَّحوية الأوىل«

، لتكون القواعد النَّحوية ق�نونً� حتميً� يجب  ويف هذا الجت�ه تغليب للق�عدة على الن�ضرِّ

هي  ف�لق�عدة  ال�صواب،  من  واخلط�أ  الف��صد  من  ال�صحيح  يعرف  وبه�  وط�عته،  احرتامه 

.
(((

معي�ر ال�صتعم�ل اللغوي، مثله� يف ذلك مثل املنطق القي��صي

اأع�د  الذي  الو�صفي  املنهج  اأنه ميزج بني  ابن م�لك  املتعمق يف درا�صة منهج  ويالحظ 

البحث  من�هج  يف  واملعي�رية  الو�صفية  بني  تن�ق�ض  األَّ  موؤكداً  العقلي؛  واملنهج  مك�نته  له 

على  ا�صتمل  العربيَّة  يف  النَّحوي  الفكر  ب�أنَّ  للقول  جم�ل  ة  ثمَّ »فلي�ض  اللغوي؛  والتَّ�أليف 

.
(((

فرتتني: فرتة و�صفيَّة تقف عند ع�رش ال�صت�صه�د، وفرتة معي�رية تبداأ ب�نته�ئه«

ومن الدقة مبك�ن القول اإن العلم�ء اعتمدوا على اأحد املنهجني يف مرحلة من املراحل 

اأكرث من الآخر؛ فهن�ك مرحلة غلب على در�صه� الو�صف من دون غي�ب ملظ�هر املعي�ر، 

م�لك  ابن  ج�ء  وقد  الو�صف.  جل�نب  اإغف�ل  دون  من  املعي�ر  عليه�  غلب  ث�نية  ومرحلة 

الدرا�صة  منهج  رد  يف  ف�جتهد  الو�صفية؛  على  املعي�رية  الدار�صة  فيه�  غلبت  مرحلة  يف 

هو  ذلك  يوؤكد  م�  واأبرز  اللغوي،  واحل�ض  الو�صف  منهج  عليه  ليغلب  عهده،  �ص�بق  اإىل 

)1) درا�ص�ت يف نظرية النحو العربي 186.

))) من�هج الت�أليف النحوي 81.

))) ينظر: اللغة بني الو�صفية واملعي�رية 7) و1).

))) �صوابط الفكر النحوي 86/1. وينظر: الفكر النحوي عند العرب 76).
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تو�صعه يف الآراء النَّحوية؛ ف�إنَّ »ال�صواب« و»اخلط�أ« -الذي تفر�صه الَقواعُد املعي�ريَّة على 

النُّ�صو�ض- يق�بلهم� يف اأحك�م النَّحو »الوجوب« و»المتن�ع«؛ وذلك اأنَّ الن�ض اإن وافق 

م� ك�ن واجبً� فهو �صواب، واإن وافق م� هو ممتنع ك�ن خط�أ، وحني يفتح ابن م�لك م�ص�حة 

اأرحب للجواز ب�عرتا�صه على كثري من اأحك�م اللزوم -وهي الوجوب واملنع- فهو مُيَثرِّل 

عودة املنهج الو�صفي الذي يع�لج النُّ�صو�ض بعيداً عن مع�يري اخلط�أ وال�صواب.

ول�صك يف اأنَّ مظ�هر املنهج العقلي املعي�ري عند ابن م�لك اأقل مم� هي عليه عند اأعالم 

املدر�صة الب�رشية، ويوؤكد ذلك م� ذكره ال�صيوطي يف اأثن�ء حديثه عن طريقة ابن م�لك يف 

النَّحو التي �صلكه� بني منهج الب�رشة ومنهج الكوفة، اإذ ق�ل: »اإنَّ منهج الكوفيني القي��ض 

�ذ، ومذهب الب�رشيني اترِّب�ع الت�أويالت البعيدة التي خ�لفه� الظ�هر...وابن م�لك  على ال�صَّ

 ،
(1(

ُورة« ُيْعِلُم بوقوع ذلك من غري حكم عليه بقي��ض ول ت�أويل؛ بل يقول: اإنَّه �َص�ُّذ، اأو �رشَ

وهذا املنهج اأقرب اإىل الو�صفية منه اإىل املنهج العقلي املعي�ري.

حقيقته  يف  املعي�ر  »لأنَّ  املنهجني؛  هذين  بني  وثيقة  العالقة  ف�إنَّ  اأمر  من  يكن  ومهم� 

ردة، مم� ي�صكل ظواهر لغوية م�صرتكة، ولي�ض  ُي�صتمدُّ من جمموعة كبى من ال�صتعم�لت املطَّ

نتيجة فرو�ض عقلية مبتورة ال�صلة عن الواقع اللغوي كم� ُيظن؛ ف�لنَّحوي -اإذن- ينطلق 

من ال�صتعم�ل، ولكن ل يكون اإل ب�لتَّقريب بني املعطي�ت لتو�صيفه�، ثم ا�صتنت�ج قوانني 

ع�مة منه�، فهو ي�صتغل ال�صتعم�ل ل لينقله كم� هو؛ واإمن� ليقدمه يف �صكل قواعد حمدودة 

.
(((

العدد«

النَّحوية  اخلالف�ت  ذكر  على  حر�صه  م�لك  ابن  عند  العقلي  الجت�ه  مظ�هر  واأبرز 

وهو   ،
(((

النَّحو« يف  اجلدل  »علم  ال�صيوطي  �صم�ه  م�  وذلك  والأجوبة،  والعرتا�ص�ت 

)1) القرتاح 0)).

))) �صوابط الفكر النحوي 90/1.

))) القرتاح 9.
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وثيق ال�صلة بعلم اجلدل عند الأ�صوليني، ويعرف ب�أنَّه »�صن�عة نظريَّة ُي�صتف�د منه� كيفية 

املن�ظرة و�رشائطه� �صي�نة عن اخلبط يف البحث، واإلزامً� للخ�صم واإفح�مه. وقيل: ق�نون 

يفيد عرف�ن القدر الك�يف من الهيئ�ت، واأق�ص�م العرتا�ص�ت، واجلواب�ت املوجه�ت منه� 

 .
(1(

وغري املوجه�ت«

و�ص�أقت�رش يف حديثي على ثالثة مظ�هر يف تراث ابن م�لك والنَّحويني من قبله والتي 

متثل �صورة الجتاه العقلي الفل�صفي يف امل�صنَّفات النَّحوية: 

اأوًل: احلدود والتعريفات:

التي ل يك�د يخلو منه� ب�ب من  ب�لتَّعريف�ت واحلدود  الف�ئقة  يظهر ابن م�لك عن�يته 

اأبواب النَّحو، وهو يعتمد فيه� على م� ي�صمى »املنهج الأر�صطي« يف احلدود والتَّعريف�ت 

ف فقط، واأن تنظم هذه العنا�رش تنظيمًا  »الذي ي�صرتط اأن يدخل يف التَّعريف عنا�رش املَُعرَّ

 .
(((

من�صقً�، واأن تخرج منه العن��رش الأخرى؛ ليتو�صل بذلك اإىل جوهره اأو م�هيته«

األف�ظه،  اختي�ر  منهجه يف  وبي�ن  التعريف  هذا  بتحليل  املنهج  هذا  م�لك  ابن  ويوؤكد 

املتقدمني  من�هج  املنهج عن  هذا  يبتعد يف  وهو  ومدلولته�.  املحرتزات  ذكر  من خالل 

يف تعريف�تهم وحدودهم الق�ئمة على تغليب اجل�نب اللغوي الو�صفي من خالل تعريف 

ال�صيء ب�لتمثيل له اأو ب�صفة من �صف�ته الظ�هرة. 

، اأم� ابن م�لك 
(((

يقول �صيبويه معرفً� املبتداأ: »املبتداأ كل ا�صم ابتدئ لُيبنى عليه كالم«

ٍف �َص�بٍق  َبٍ عنه، اأو َو�صْ فيعرفه بقوله: »هو م� َعِدَم -حقيقًة اأو حكمً�- ع�ماًل لفظّيً� من خُمْ

)1) معجم مق�ليد العلوم 76.

))) الفكر النحوي عند العرب ))).

))) الكت�ب )/6)1.
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.
(1(

ْغَنى« ل َواأَ َرافٍع م� اْنَف�صَ

ويف هذا التعريف من األف�ظ املنطق والعقل كـ»العدم« و»احلقيقة« و»الع�مل« و»احلكم« 

اأن  اأراد منه  اأنَّه  له ندرك  ابن م�لك  نت�أمل حتليل  ب�ل�رشح والبي�ن، وحني  م� يجعله جديراً 

الأحك�م  ق�ص�ي�  فيه  ت�صيع  عقلي  واقع  من  م�صتمدٍّ  تعبري  على  اعتم�داً  م�نعً�  يكون ج�معً� 

ر َحدَّ املبتداأ بـ»ال�صم« لأنَّه بع�ض م� يكون مبتداأ؛ بل  والعوامل والعلل؛ اإذ ق�ل: »مل اأ�صدرِّ

�صدرته بـ»م� عدم ع�ماًل لفظيً�« ليتن�ول ال�صم وغريه، واحرتزت بقويل: »اأو حكمً�« من 

املبتداأ املجرور بحرف زائد نحو: {     } ]ف�طر: من الآية )[ ف�إن »خ�لقً�« 

مبتداأ، ومل َيْعَدْم ع�ماًل لفظيً� َعَدمً� حقيقّيً�، بل َعَدمً� ُحكمّيً�؛ لأنَّ من زائدة، فهي -واإن 

اإ�صع�راً  »لفظّيً�«  بكونه  املبتداأ  الذي عدمه  الع�مل  وُقيرَِّد  معدومة حكمً�.  لفظً�-  وجدت 

ب�أنَّ للمبتداأ ع�ماًل معنويًّ�، وهو البتداء. ومل� ك�ن م� عدم ع�ماًل لفظّيً� �ص�حلً� لتن�ول اأ�صم�ء 

الأفع�ل، ولتن�ول الفعل امل�ص�رع الع�ري من ن��صب وج�زم، وك�ن املبتداأ ينق�صم اإىل خمب 

عنه وغري خمب عنه؛ ذكرت »خمباً عنه« والو�صَف املقيَّد منعً� لدخول م�ل ُيق�صد دخوله، 

ْيَداِن َق�َم اأََبَواُهَم�«،  وجمعً� لنوعي املبتداأ...وُقيرِّد الو�صف بـ»�ص�بق« احرتازاً من نحو: »الزَّ

وقيدته بـ»رافع« دون اإ�ص�فة اإىل ف�عل؛ لأعم بذلك الو�صف الرافع ف�عاًل، والرافع مفعوًل، 

ُوٌب الَعْمَراِن«. واأ�رشت بقويل: »بتقييد املرفوع ب�لنف�ص�ل« اإىل اأنَّ املرفوع  نحو: »َم� َم�رشْ

ِذْكِر  اأوىل من  متَّ�صاًل، وِذْكُر »النف�ص�ل«  اإذا ك�ن  ي�صد م�صد اخلب  املذكور ل  ب�لو�صف 

.
(((

الظهور....«

وعلى هذا �ص�ر يف تف�صري جميع األف�ظ التعريف، مع ذكر الأدلة التي توؤكد اأنَّ األف�ظه 

اإىل  اأدى  اأي لفظ منه�؛ واإل  التعريف عن  منتق�ة بعن�ية ليكون ج�معً� م�نعً�، ول ي�صتغني 

اخللل يف �صبطه، مع املف��صلة بني الألف�ظ املحتملة التي رمب� ذكره� غريه، وهذا اإغراق يف 

)1) الت�صهيل ))

))) �رشح الت�صهيل 67/1).



5(1

ج�نب العقل واملنطق.

واإذا ك�ن تعريفه الّنرثي غري م�صتغن عن بي�ن وتو�صيح ف�إنَّ ح�جة تعريف�ته النَّظمية اإىل 

ذلك اأحقُّ واأوىل؛ لأنَّ للنظم خ�صو�صية اأ�صلوبية ل جتعله يحتمل بع�ض التَّقييدات، فهو يف 

 :
(1(

ح والتقييد؛ يقول ابن م�لك معرفً� الف�عل ح�جة اإىل ال�رشَّ

لَ�����ِزْم خ��ِ���ْل��ٌو  لَ�����ُه  ��نَ��ٌد  ُم�����صْ َتَّ  و�ِصْمَم����  َف���ِع��ًا  ��ِل  الأَ���صْ ْوِغ  ِب�صَ �َصْبق�ً 

وِغ  ال�صَّ على  َب�ٍق  ف�رٌغ،  ٌم،  مقدَّ  ، ت�مٌّ فعل  اإليه  امل�صند  هو  »الف�عل  ح:  ال�رشَّ يف  ق�ل 

يقوم  م�  »اأو  »ف�رغ«، وجملة  كلمة  اأ�ص�ف  اأنَّه  ويالحظ  َمَق�َمُه«،  يقوم  م�  اأو  الأ�صلي، 

مق�مه« يف نرث التَّعريف لأنَّ للنَّظم خ�صو�صيَّته. 

واملبتداأ،  عنه،  والن�ئب  الف�عل  يُعمُّ  اإليه«  »فـ»امل�صند  التَّعريف:  هذا  حملرِّاًل  ق�ل  ثم 

ُيْخِرج�ن  ا�صم »ك�ن«. والتَّقدمي والفراغ  بـ»التَّم�م« ُيخرج  واملن�صوخ ب�لبتداء. والتقييد 

وغ الأ�صلي« ُيخِرج  ال�صَّ اِغْيُث«. و»بق�ء  الَبَ ْيَداِن« على لغة »اأََكُلوين  الزَّ نحو: »َيُقوَم�ِن 

الن�ئب عن الف�عل. وذكر »م� يقوم مق�مه« ُيدخل الَف�عَل امل�صنَد اإليه م�صدٌر، اأو ا�صُم فعٍل 

اأو �صفٌة، اأو ظرٌف، اأو �صبُهُه«. ثم ذكر -على ع�دته- ق�صيَّة املف��صلة بني م� ذكره من األف�ظ 

ْر حدَّ الف�عل بـ»ال�صم« لأنَّ  درِّ �صَ
التَّعريف وم� يتوقع ذكره اأو رمب� ذكره غريه؛ فق�ل: »ومل اأُ

َمٌل يف البَّيت  لُتُه جُمْ الف�عل قد يكون غري ا�صم نحو: »َبَلَغِني اأَنََّك َذاِهٌب«، وهذا الذي ف�صَّ

.
(((

ل« الأوَّ

يت�صح مم� �صبق حر�صه -يف تعريف�ته وحدوده- على ترك ذكر م� يخرج عن تعريفه، 

ويف املق�بل ل ُيدخل �صمنه م� لي�ض منه، »وطريقة الإدخ�ل والإخراج هي حتقيق للمبداأ 

.
(((

الذي يقوم عليه التعريف ب�أن يكون ج�معً� م�نعً�«

)1) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/576.

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/576.

))) امل�صطلح العلمي عند العرب )18.
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 واإذا عجز عن التَّعريف بهذا الأ�صلوب جل�أ اإىل من�هج القدم�ء القريبة من احل�ض اللغوي؛ 

؛ لذا ق�ل: 
(1(

ق�ل: »من تعر�ض حَلدرِّ »املعرفة« عجز عن الو�صول اإليه دون ا�صتدراك عليه«

، وهذا 
(((

َداٍة« �ٌف، وُذو اأَ �ٌر به، ومن�دى، ومو�صوٌل، وم�صَ »املعرفة: ُم�صمٌر، وَعَلٌم، وُم�صَ

هي  التي  الأ�صم�ء  اأ�صي�ء:  خم�صة  »املعرفة  ق�ل:  اإذ  املعرفة؛  عن  �صيبويه  به  عبَّ  مم�  قريب 

ة، وامل�ص�ف اإىل املعرفة -اإذا مل ُتِرْد معنى التَّنوين-، والألف والالم، والأ�صم�ء  اأعالم خ��صَّ

. وهذا َحدٌّ ببي�ن التَّق�صيم�ت؛ وهو من من�هج املتقدمني يف احلدود 
(((

املبهمة، والإ�صم�ر«

.
(((

والتعريف�ت

 اأنَّ ابن م�لك ي�صع ال�صوابط التي لمن��ض من 
(5(

وُيالحظ يف هذه التَّعريف�ت ويف غريه�

توافره� يف التَّعريف ال�صحيح الذي به تدرك م�هية الأ�صي�ء، وهذا هو منهج »علم املنطق«، 

احلدود  الف��صد يف  من  ال�صحيح  به�  يعرف  قوانني  »هو  بقوله:  ابن خلدون  عرفه  الذي 

.
(6(

املفرقة للم�هيَّ�ت، واحلجج املفيدة للتَّ�صديق�ت«

ثانيًا: العامل والإعراب:

يب�لغ ابن م�لك يف الهتم�م بنظريَّة الع�مل والعمل، وم� يتبعه� من توجيه�ت الإعراب، 

، وغريه�. وهو  والكفرِّ والتَّعليق  والإلغ�ء  والتَّقدير  والإ�صم�ر  والزي�دة  ب�حلذف  والقول 

)1) الت�صهيل 1).

))) �رشح الت�صهيل 115/1.

))) الكت�ب )/5.

))) ينظر: الفكر النحوي عند العرب 9)).

و»امل�صمر«  و»اجلمع«  و»التثنية«  و»الإعراب«  »الكالم«  من:  لكل  م�لك  ابن  تعريف�ت  املث�ل  �صبيل  على  ينظر   (5(

و»الظرف« و»امل�صتثنى« و»احل�ل« و»التمييز« و»ال�صفة امل�صبه« و»النعت«، يف �رشح الت�صهيل على التوايل: 5/1، ))، 

.(06 ،89/( ،(79 ،((1 ،(6( ،(00/( ،1(0 ،69 ،59

)6) مقدمة ابن خلدون 89).
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 التي تبنَّت هذه النَّظرية منذ املح�ولت 
(1(

ميثل يف هذا اجل�نب امتداداً ملدر�صة امل�رشق العربي

اللفظيَّة واملعنويَّة بني كلم�ت  الأوىل لتف�صري ظ�هرة الإعراب يف لغة العرب، والعالق�ت 

كيب. الرتَّ

والإن�ص�نية  وال�صوتية  واملعنويَّة  اللفظيَّة  التَّف�صريات  من  عدد  النَّظرية  هذه  ويتج�ذب 

؛ لكنه� »يف اأب�صط �صوره� اقرتان بني عن�رشين ي�صمى الأول منهم� ع�ماًل والث�ين 
(((

وغريه�

ين��صب  الذي  الإعرابي  ب�حلكم  -املعمول-  الث�ين  تقييد  طلب  الأول  ووظيفة  معموًل. 

اإعرابية ت�صلح  الطلب الأول -الع�مل- بعالمة  تنفيذ  التدليل على  الث�ين  موقعه، ووظيفة 

وهذا  له�،  الع�مل  اقت�ص�ء  الإعرابية  العالمة  تف�صري  فيكون  الإعرابي،  احلكم  على  اأم�رة 

.
(((

القت�ص�ء ن�جت عن القرتان ال�صكلي املنتظم بني الع�مل واملعمول«

والع�مل الإعرابي ميثل مظهراً من املظ�هر العقليَّة يف النَّحو؛ لأنَّ »فكرة الت�أثر والت�أثري 

النَّحو الذين نقلوه� بدورهم  الب�حثني يف  اأ�صاًل، وقد تركت ظالله� على عقول  منطقية 

اإىل البحث النَّحوي يف وقت مبكر... ون�صجت نتيجة املجهود الذهني العميق الذي بذله 

.
(((

النَّح�ة يف التَّ�صور وتوليد الأفك�ر«

وق�ص�ي� الع�مل ح��رشة يف معظم اأبواب النَّحو عند ابن م�لك، وهو يف م�صنف�ته يطنب 

يف احلديث واملن�ق�صة والعرتا�ض يف كل م� يتعلق مب�ص�ألة عوامل الإعراب؛ اإذ يحر�ض على 

عقليَّة  وطرائق  األف�ظ  على  تقوم  اأ�ص�ليب  يف  واعرتا�صه�  وحتليله�  املختلفة  الأقوال  ذكر 

جدليَّة. 

)1) متثلت ثورة القدماء على نظرية العامل عند ابن م�صاء الأندل�صي ))59هـ) يف كت�به »الرد على النح�ة«، وم� عمله اإل ثمرة 

لإره��ص�ت ظهرت عند اأعالم النَّحو الأندل�صيني؛ اإذ بداأت بذور هذا ال�صتقالل يف املنهج عند ابن الطرواة )8)5هـ)، 

هيلي )581هـ) الذي ر�صم حم�ور التجديد يف نظرية الع�مل، ثم ظهر �صدى ذلك كله يف  و�ص�ر على منهجيته تلميذه ال�صُّ

�صورة متك�ملة عند ابن م�ص�ء القرطبي ))59هـ). ينظر: اجت�ه�ت جتديد النَّحو عند املحدثني 8. 

))) ينظر: م�صكلة الع�مل النحوي ونظرية القت�ص�ء 68-)11.

))) التفكري العلمي يف النحو العربي 11).

))) اأ�صول النحو العربي )0).
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ث�بتة؛ ففي م�ص�ألة  النَّحوية ت�صدر عن روؤية وا�صحة واأ�صول  واآراوؤه يف ب�ب العوامل 

م�  اأو  فعل  اإليه من  اأُ�صند  م�  لفظي، وهو  بع�مل  ارتفع  اأنَّه  ابن م�لك  يرى  الف�عل«  »رافع 

َن معن�ه، واعرت�ض على خلف الذي يرى اأنَّه مرفوع بع�مل معنوي هو الإ�صن�د، وعلل  مرِّ �صُ

اعرتا�صه بقوله: »لأنَّ الإ�صن�د ن�صبة بني امل�صند وامل�صند اإليه؛ ولي�ض عمله� يف اأحدهم� ب�أوىل 

ق�ئاًل: »ولأنَّ  النَّحوية  العوامل  ب�ب  قواعده يف  اإحدى  ر  �صطَّ ثم  الآخر«.  من عمله� يف 

العمل ل ُين�صب اإىل املعنى اإل اإذا مل يوجد لفظ �ص�لح للعمل، والفعل موجود فال عدول 

عنه«، وا�صتطرد يف ذكر م� له �صلة بهذه امل�ص�ألة وبب�ب العوامل الذي يحمل مظهراً اآخر 

م ال�صم على  من مظ�هره العقلية؛ وهو القول بتف�وت العوامل قوة و�صعفً�، ق�ل: »واإن ُقدرِّ

�َض ب�لتَّقدم  ر فيه؛ لأنَّه َتَعرَّ َن معن�ه �ص�ر مرفوعً� ب�لبتداء وبطل عمل م� ت�أخَّ مرِّ الفعل اأو م� �صُ

« دليل على  لت�صلُّط العوامل عليه، كقولك يف: َزْيٌد َق�َم، اإنَّ َزْيداً َق�ِئٌم؛ فت�أَثُّر »َزْيٍد« بـ»اإنَّ

� ك�ن ب�لبتداء وهو ع�مل �صعيف،  َمر، واأنَّ َرْفَع »زيٍد« اإمنَّ اأنَّ الفعل �ُصغل عنه بف�عٍل ُم�صْ

«؛ لأنَّ اللفظ اأقوى من املعنى«.  َخ عمُلُه بعمل »اإنَّ فلذلك اْنَت�صَ

اأراد مـن  اأنَّ الفعـل ا�ْصـُتغل مب�صـمر عـن رفعـه الف�عـل املتقـدم، وقـد  ـد  ثـمَّ اأخـذ يوؤكرِّ

الكوفيني  بع�ض  »وزعم  فق�ل:  الكوفيني؛  بع�ض  على  لعرتا�صه  التَّمهيَد  ال�صتطراد  هذا 

، وذكر اأدلتهم ال�صعر يَّة واعرت�صه� ب�لتَّقدير 
(1(

اإليه« ر امل�صند ل ُيِخلُّ برفعه امل�صند  اأنَّ ت�أخُّ

والتَّ�أويل.

املو�صع  الإعرابي -يف هذا  الع�مل  �ي�  ق�صَ العقلي يف  ال�صتطراد  من  النَّوع  ومثل هذا 

ار�صني كثرياً من م�ص�ئل هذا العلم، ومن َثمَّ  - �صعَّب على الدَّ
(((

ويف غريه من اأبواب النَّحو

ك�نت ق�صية الع�مل عر�صًة لكل حم�ولت التَّي�صري قدميً� وحديثً�، التي ط�لبت ب�لتَّخفيف من 

)1) �رشح الت�صهيل )/107.

))) ينظر على �صبيل املث�ل راأيه يف: رافع املبتداأ واخلب، ون��صب املفعول معه، وامل�صتثنى، وج�زم جواب الطلب. يف �رشح 

الت�صهيل 70/1)، )/8))، 17). و�رشح الك�فية ال�ص�فية 1551. وتنظر ق�صية اعرتا�صه على عوامل الإعراب وتوجيه�ته يف 

املبحث الث�لث من الف�صل الأول يف الب�ب الأول. 
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ر�ض النَّحوي. وعلى الرغم مم� اأث�رته ق�صية الع�مل يف الدر�ض  �صطوة نظريَّة الع�مل على الدَّ

النحوي من م�صكالت وتن�ق�ص�ت واإغراق يف الفر�صي�ت ف�إنَّ مثل هذه الدعوات ي�صدق 

عليه� قول الأع�صى: 

ليَْفِلَقَه� ي��وم���ً  ��ْخ��َرٍة  ���صَ الَوِعُل)2(ك��نَ���ٍط��ٍح  َقْرنَُه  َواأَْوَه���ى  َْه�  يَ�َِ َفلْم 

ثالثًا: التعليل:

م�  اإىل  والنُّفوذ  اللغوية،  الظواهر  »تف�صري  النَّحوي وحم�ولة  التَّعليل  اإىل  م�لك  ابن  م�ل 

وراءه�، و�رشح الأ�صب�ب التي جعلته� على م� هي عليه، وكثرياً م� يتج�وز الأمر احلق�ئق 

.
(1(

ف« اللغوية، وي�صل اإىل املح�كمة الذهنيَّة ال�رشرِّ

وقد ظهرت العلة النَّحوية يف م�صنَّف�ت النَّحويني مع بداية الت�صنيف، فهي قرينة التَّ�أليف 

النَّحوي، وقد ك�نت تعتمد يف بداي�ته� على الفطرة واحل�ض، كم� اأنه� قريبة يف عر�صه� من 

اجلزم والتَّقرير. ولكن بعد اأن كرث الهتم�م به� واأُفردت ب�لتَّ�أليف منذ بداي�ت القرن الرابع 

 .
(((

م�لت اإىل النَّظرة الفل�صفيَّة يف اأ�صلوب مييل اإىل اجلدل والتَّ�أويل

نف�ذ  لأنَّه  واملنطق؛  للعقل  اإعم�ل  هو  التَّعليل  اإىل  امليل  جمرد  ف�إنَّ  اأمر  من  يكن  ومهم� 

اإىل م� خفي لتف�صريه والإب�نة عنه، لذا ف�إنَّ تعليالت ابن م�لك مل تخُل من مظ�هر اإعم�ل 

العقل وفل�صف�ت املنطق، على الرغم مم� و�صفت به من اأنه� غري متكلَّفة؛ اإذ هي اأقرب اإىل 

ليقة العربيَّة، واأكرث م� تكون متعلقة ب�لإفه�م، والبتع�د عن اللب�ض،  املنَّهج اللغوي، واإىل ال�صَّ

.
(((

واإرادة التن��صب يف الألف�ظ

�جي  الزجَّ فه�  التي عرَّ التَّعليمية  اأو  الأولية  العلل  اأنه� من  م�لك  ابن  ويغلب على علل 

)1) اأ�صول النحو العربي 108.

))) ينظر:العلة النحوية ن�ص�أته� وتطوره� 69 و9)1.

))) ينظر: ت�ريخ النحو العربي يف امل�رشق واملغرب 90).



5(6

وَمثَّل له� بقوله: »هي التي ُيتو�صل به� اإىل تعلُّم كالم العرب... فمن هذا النَّوع من العلل 

وترفع  ال�صم  تن�صب  لأنَّه�  «؛  بـ»اإنَّ قلن�:  َزْيداً؟  ْبُتم  َن�صَ ِبَ  ِقيَل:  اإْن  َق�ِئٌم،  َزْيداً  اإنَّ  قولن�: 

، وهذا النَّوع هو اأبعد اأنواع التَّعليل الثالثة التعليمية 
(1(

اخلب، لأنَّ� كذلك َعِلْمَن�ه ونعلرُِّمُه«

والقي��صية واجلدلية من التَّكلف؛ لذا فهو حملُّ اإجم�ع من النَّحويني قدميً� وحديثً�.

ومن تلك العلل الأولية التي ل تخلو من مظهر عقلي علة التنبيه على الأ�صل املرتوك، 

التي َف�رشَّ به� بع�ض مظ�هر خم�لفة الأ�صل، ومنه قوله يف البحث الرابع والع�رشين من �صواهد 

ا�صميَّة،  وجملة  مفرداً،  املق�ربة  اأفع�ل  من  وغريه�  »َجَعَل«،  خب  وقوع  »يف  التو�صيح 

منبرٌِّه  فهو  بخالفه  َج�َء  وم�  �رعً�...  م�صَ فعاًل  يكون  اأن  ه  »وَحقُّ م��ض«:  فعل  من  وجملة 

على اأ�صل مرتوك«. ثم �رشع يف تف�صري هذه العلَّة فق�ل: »وذلك اأنَّ اأفع�ل الإن�ص�ء و�ص�ئر 

اأفع�ل املق�ربة مثل »ك�ن« يف الدخول على مبتداأ وخب؛ ف�لأ�صل اأن يكون خبه� مثل خب 

»ك�ن« يف وقوعه مفرداً، وجملة ا�صميَّة، وفعليَّة، وظرفً�. فرُتك الأ�صل والُتزم كون اخلب 

 ،
(((

�ِئمً�« ْيُت �صَ فعاًل م�ص�رعً�، ُثمَّ ُنبَّه �صذوذاً على الأ�صل املرتوك بوقوعه مفرداً يف: »َع�صَ

 ]من الوافر[:
(((

، وبوقوعه جملة ا�صميَّة يف قوله
(((

ُت اآِيبً�« و»َم� ِكدَّ

ْك��������َواِر َم��ْرتَ��ُع��َه��� َق��ِري��ُبَوَق����ْد َج��َع��َل��ْت َق��ُل��و���ُض بَ��ِن��ي ِزيَ����ٍد ِم����َن الأَ

)1) الإي�ص�ح )6.

))) هذا جزء من بيت رجز ُن�صب اإىل روؤبة، وقيل: اإن ق�ئله جمهول، ون�صه:

َداِئ��م���ً َت يف ال���َع���ْذِل ُم��ِل��ّح���ً  ���ِئ��م���ًاأَْك�������َ�ْ ���صَ ��ْي��ُت  َع�����صَ اإِنِّ  تُ����ْك����ِ�َْن  َل 

     وا�صت�صهد به ك�ماًل يف �رشح الت�صهيل 1/)9)، برواية: )ل تلحني) مك�ن )ل تكرثن). ينظر: اخل�ص�ئ�ض 98/1، ومغني 

اللبيب )/1))، و�رشح �صواهده 1/)))، واخلزانة 78/8).

))) �صطر بيت من الطويل ق�ئله ت�أبط �رشاً، ون�صه:

اآِي��ب���ً ُت  ِك����دَّ َوَم�����  َف��ْه��ٍم  اإىل  ِفُرَف����أُبْ���ُت  تَ�صْ َوِه���َي  َف���َرْق��تُ��َه���  ِم��ْث��ِل��َه���  َوَك���ْم 

       وفيه رواية اأخرى )وم� كنت اآيبً�)، ول �ص�هد فيه�. وقد اأ�ص�ر اإىل الروايتني ابن م�لك يف ا�صت�صه�ده بهذا البيت يف �رشح 

الت�صهيل 1/)9). ينظر: اخل�ص�ئ�ض 91/1)، والإن�ص�ف )/))5، والدرر )/150. 

))) غري من�صوب يف: �رشح ديوان احلم��صة 10/1)، والأو�صح 1/)0)، واخلزانة 118/5، والدرر )/)15. وفيه رواية )ابني 

�صهيل) ب�لتثنية.
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 ،
(1(

ِلَيْخُرج« لَم� َج�َء  وبوقوعه جملة من فعل م��ض مقدم عليه »كلم�« يف: »َجَعَل كَّ

 .
(((

»
(((

ُجُل اإذا مل َي�ْصَتِطْع اأن َيْخُرَج اأَْر�َصَل َر�ُصوًل« ويف »َجَعَل الرَّ

العرب يف كالمه�؛  التنبيه على الأ�صل املرتوك من ع�دة  ابن م�لك علة  بل لقد جعل 

ق�ل: »من ع�دة العرب يف بع�ض م� له اأ�صل مرتوك -وقد ا�صتمر ال�صتعم�ل بخالفه- اأن 

 .
(((

ُينبرِّهوا على ذلك الأ�صل لئال ُيجهل«

اإىل  ميله  ينفي  ل  التعليمي  الأويل  التعليل  على  م�لك  ابن  عند  الظ�هر  العتم�د  وهذا 

»اأي«  بن�ء  جواز  تعليله  ذلك  ومن  الت�صهيل«،  »�رشح  يف  ول�صيم�  القي��صية  التعليالت 

املو�صولة؛ اإذ اعرت�ض على اخلليل ويون�ض اللذين اأوجب� فيه� الإعراب بقوله: »بن�ء »اأي« 

عند حذف �صطر �صلته� غري لزم، واإمن� هو اأحق من الإعراب، ومن �صواهد الإعراب قراءة 

يَُّهْم} ]مرمي: من الآية 69[ 
يَعٍة اأَ : {َلَنْنِزَعنَّ ِمْن ُكلرِّ �صِ

(5(
طلحة بن م�رشف ومع�ذ بن م�صلم

ب�لنَّ�صب«.

قي��صية، جت�وز يف ذكره� حد  بعلة  لذلك  اأقوى، وعلل  قلته  مع  الإعراب  اأنَّ  ذكر  ثم 

به والختالف بني الأ�صل والفرع، ثم اعتمد يف حكمه  ال�صرِّ اإىل بي�ن وجه  احلمل عليه� 

فق�ل: »لأنه� يف  الأ�صول  تنحّط عن درجة  الفروع  اأنَّ  به�؛ وهي  ي�رشرِّح  مل  ق�عدة  على 

وال�صتفهام،  ط  ال�رشَّ اأ�صماء  يف  غريها  ملخالفتها  واحداً  قوًل  ُتْعَرُب  وال�صتفهام  ط  ال�رشَّ

اإىل  يفت  اأُ�صِ اإن  ولـ»كل«  معرفة،  اإىل  يفت  اأُ�صِ اإن  لـ»بع�ض«  املعنى  ب�إ�ص�فته� ووف�قه� يف 

)1) �صطر حديث طويل اأخرجه البخ�ري يف �صحيحه 66/1): »ب�ب م� قيل يف اأولد امل�رشكني«، برقم ]0))1[. ومل يذكر 

ابن م�لك فيم� �صبق موطن ال�ص�هد اكتف�ء بذكره يف بداية املبحث. وال�ص�هد: »َفَجَعَل ُكلََّم� ج�ء ِلَيْخُرَج َرَمى يف فيه 

ِبَحَجٍر«.

))) �صطر حديث من قول ابن عب��ض اأخرجه البخ�ري يف �صحيحه )/1787: »ب�ب واأنذر ع�صريتك الأقربني...«، برقم 

.]((9([
))) �صواهد التو�صيح 78.

))) �رشح الت�صهيل 1/)9).

)5) �صبق تخريجه� �ض 7)).
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نكرة. واملو�صولة اأي�صً� خم�لفة لغريه� من الأ�صم�ء املو�صولة ب�إ�ص�فته�؛ اإل اأنَّه� ل ُت�ص�ف اإل 

ُعف بذلك موجب اإعرابه�، فُجعل  اإىل معرفة، فوفقت يف املعنى »بع�صً�« دون »كل«، ف�صَ

له� ح�لن: ح�ل بن�ء، وح�ل اإعراب، وك�ن اأوىل اأحواله� ب�لبن�ء احل�ل التي ُيحذف فيه� 

�صطر �صلته� مع التَّ�رشيح مب� ُت�ص�ف اإليه؛ لأنَّ حذف �صطر �صلته� مل ُي�ْصَتح�صن فيه� ول يف 

له� حينئٍذ منزلة غري م�ص�ف لفظً�  غريه� اإل لتنزيل م� ُت�ص�ف اإليه منزلته، وذلك ي�صتلزم تنزُّ

ُعف �صبب اإعرابه�  ف �صَ ول نيًة، واإمن� اأُعربت لإ�ص�فته�، ف�إذا �ص�رت يف تقدير م� مل ُي�صَ

.
(1(

فُبنيت غ�لبً�«

هذا منوذج من تعليالت ابن م�لك التي له� عالقة بعملية القي��ض الذي هو منهج ا�صتدليل 

اأن يف  اأكرث من مو�صع على ال�صتدلل به واإن مل يرد ال�صم�ع، كم�  عقلي، وقد ن�ض يف 

.
(((

اعرتا�صه على اأقي�صة النحويني العقلية �رشبً� من �رشوب اجلدل والجت�ه العقلي

 ورمب� ا�صتحكمت ق�ص�ي� القي��ض العقلي يف تراث ابن م�لك ليظهر لديه ج�نب معي�ري 

ال�صم�ع  �صواهد  ويرد  ب�ل�صعف،  اللغ�ت  بع�ض  ي�صف  فقد  العرب؛  اأقوال  اإىل  النَّظر  يف 

ملخالفة القيا�س، ومن ذلك ما راأيناه -�صابقًا- من ن�صو�س متثل نظرة ابن مالك املعيارية، 

»م�«،  ا�صم  بحذف  َزْيٌد«  اإِلَّ  َق�ِئمً�  »َم�  اأج�ز:  الذي  الأخف�ض  على  اعرتا�صه  يف  وذلك 

وال�صتغن�ء عنه ببدله املوجب بـ»اإل«؛ ق�ل ابن م�لك: »ومثل هذا لو �ُصِمع من العرب لك�ن 

�أَ  . �صحيٌح اأنَّ اأحداً من العرب مل يقل ذلك ولكن ُيفهم منه اإمك�نية اأن يخطَّ
(((

» جديراً ب�لَردرِّ

العربي اإذا ق�له. 

)1) �رشح الت�صهيل 08/1).

))) ينظر �ض من البحث، وفيه درا�صة مف�صلة لعرتا�ص�ت ابن م�لك على اأدلة القي��ض. 

))) �رشح الت�صهيل 1/)7).
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املبحث الثالث: ابن مالك واملنهج التعليمي:

املنهج التَّعليمي قرين الدر�ض النحوي؛ اإذ »جتمع الرواي�ت املختلفة على اأنَّ و�صع النَّحو 

ك�ن لغر�ض تعليمي، ومن ثم اتَّ�صمت الكثري من املوؤلف�ت يف النَّحو بهذه ال�صمة �صواء يف 

.
(1(

ذلك املطولت واملخت�رشات«

�ئد يف تراث ابن م�لك النَّحوي، وم� ك�نت املظ�هر الو�صفيَّة اأو  وهذا املنهج هو ال�صَّ

اأنَّ �رشَّ جن�ح  اإل يف �صبيل خدمة هذا املنهج، ويف راأيي  العقليَّة يف م�صنَّف�ته ترد -غ�لبً�- 

هذا النَّموذج النَّحوي عند ابن م�لك، واأهم ع�مل كتب له ال�صتمرار والثب�ت على مدى 

�صبعة قرون؛ هو اعتم�ده على منهج تعليمي متميرِّز، قريب امل�أخذ، �صهل التن�ول، متنوع 

الأ�صلوب.

 ومم� يوؤكد ت�أثري هذا املنهج يف م�صنَّف�ت ابن م�لك اأنَّه ك�ن م�صيطراً على فكر �ص�حبه يف 

فكرة التَّ�أليف وترتيب الأبواب واملو�صوع�ت و�صي�غة القواعد و�صهولة الأ�صلوب وعر�ض 

الآراء؛ لذا �صنقف عند اأبرز مظ�هر هذا املنهج يف نحو ابن م�لك، واملتمثلة فيم� يلي:

امل�صتهدفة من طالبه؛  الفئة  م�صتوى  فيه بح�صب  والتدرج  الت�صنيف  التنوع يف  اأوًل: 

الكتب  ت�صنيف  اإىل  اأوًل  ه  اجتَّ م�لك  ابن  اأنَّ  »ويظهر  هريدي:  املنعم  عبد  الدكتور  يقول 

ل الطريق،  الوا�صعة التي ت�صتمل على دق�ئق الفنرِّ مف�صلة، فلم� راأى بني طلبته من هو يف اأوَّ

ويحت�ج اإىل معلوم�ت يف م�صتوى اإدراكه؛ عمد اإىل و�صع مقدم�ت ت�صتمل على اأهم م� 

يجب على الط�لب اأن ُيتقنه، حتى يكون اأهاًل خلو�ض بحور هذا العلم، وكذلك فعل يف 

.
(((

لة، ثم و�صع خال�صته�« النَّظم ف�بتداأ بنظم الق�ص�ئد املطوَّ

ومن اأبرز �صواهد هذا التَّنوع املق�صود يف التَّ�أليف م� نراه من اإح�لت يف بع�ض امل�صنَّف�ت 

)1) النحو التعليمي يف الرتاث العربي 19.

))) ابن م�لك واأثره يف النحو 156.
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اإىل م�صنَّف�ت اأخرى؛ لأنَّ ال�صتطراد يف امل�ص�ألة مم� ل ين�صجم مع املنهج الذي ارت�ص�ه يف 

� اخلب فرافعه املبتداأ  م�صنَّف ور�صيه يف غريه؛ ومنه قوله يف »�رشح الك�فية ال�ص�فية«: »واأمَّ

وحده، اأو البتداء وحده، اأو املبتداأ والبتداء معً�؛ هذه الثالثة اأقوال الب�رشيني. والأول قول 

�صيبويه؛ وهو ال�صحيح، وال�صتدلل على �صحته و�صعف م� �صواه يفتقر اإىل ب�صط، وهو 

.
(1(

األيق ب�رشح كت�بي الكبري. فمن اأحب الوقوف عليه فلي�ص�رع اإليه«

والي�رش  ال�صهولة  من  الألفيَّة«  و»اخلال�صة  احل�فظ«  »عمدة  يف  اأنَّ  املت�أمل  ويالحظ 

وو�صوح العب�رة ونق�ئه� م� يجعلهم� قريبني من طالب العلم يف اأول مراحل الطلب؛ يف 

حني اأن يف »الت�صهيل« و»نظم الك�فية«-على تف�وت بينهم�- من التف�صيل وال�صتطراد 

وذكر اخلالف�ت م� يجعلهم� ملرحلة متقدمة من التَّعليم. وين�صحب هذا احلكم على �رشوح 

هذه املتون؛ لذا ف�إنن� قد جند اأبوابً� يف بع�ض م�صنَّف�ته ل جنده� يف غريه�، فمثاًلً مل يت�صمن 

»عمدة احل�فظ« و�رشحه احلديَث عن ب�ب ال�صتغ�ل اأو التن�زع كم� يف بقية م�صنَّف�ته، ويف 

 � اأمَّ املق�بل اأفرد فيه اأ�صم�ء ال�صتفه�م بب�ب م�صتقل، ومل يرد له� ذكر يف الألفيَّة، وهكذا، 

على م�صتوى التَّف�صيالت واملو�صوع�ت داخل الأبواب الع�مة ف�لفروق�ت بني امل�صنَّف�ت 

اأكرث من اأن حت�صى اأو يق�رن بينه�.

وتعريف  العر�ض،  يف  والتَّدرج  ين��صبه�،  مب�  واملو�صوع�ت  لالأبواب  التَّمهيد  ث�نيً�: 

مب��رشة  غري  بطريقة  تعر�ض  التي  تلك  اأو  املو�صوع،  �صلب  من  تكون  التي  امل�صطلح�ت 

ولأول مرة.

اإذ  التَّعجب؛  فعله يف �صدر ب�ب  را�صة م�  الدرِّ ين��صب ح�رش مو�صوع  التَّمهيد مب�  ومن 

العرب:  كقول  التَّعجب  ب�ب  النَّحويون يف  له�  يتعر�ض  ل  كثرية  األف�ظ  »للتَّعجب  ق�ل: 

»هلل اأَْنَت«، »وَواهً� َلُه«، وكقول النَّبي s لأبي هريرة d: »�ُصْبَح�َن اهلَل اإنَّ املوؤِْمَن ل 

)1) �رشح الك�فية ال�ص�فية 1/))).
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ُجُل َزْيٌد«،  َو الرَّ م ذكره يف ب�ب »ِنْعَم«، نحو: »َق�صُ ، ومن األف�ظه »َفُعَل« املتقدرِّ
(1(

َيْنُج�ُض«

م«، من  ومنه� املذكور يف »ب�ب ال�صتغ�ثة« نحو: ي�َللَم�ِء، ومنه� م� ُيذكر يف »ب�ب الَق�صَ

را�صة يف هذا الب�ب عند النَّحويني فق�ل:  د مو�صوع الدرِّ ُر الأََجَل«. ثم حدَّ نحو: هلل ل ُيوؤَخرِّ

.
(((

ب يف النَّحو من األف�ظه لـ»اأَْفَعَل«، و»اأَْفِعْل«...« � ُيَبوَّ »واإمنَّ

اأو  وا�صطالحً�  لغة  عليه�  يقوم  التي  امل�صطلح�ت  بتعريف  للمو�صوع  د  ميهرِّ م�  وكثرياً 

كليهم�؛ فمثاًلً ق�ل يف بداية الف�صل الذي حتدث فيه عن تعليق الأفع�ل القلبية اأو اإلغ�ئه�: 

»التَّعليق: عب�رة عن اإبط�ل العمل لفظً� ل حماًل على �صبيل الوجوب، بخالف الإلغ�ء: فهو 

اأُحلَق  مت�رشرِّف، وقد  قلبي  فعل  اإل يف  يكون�ن  اجلواز، ول  �صبيل  لفظً� وحماًل على  اإبط�له 

، ثم �رشع يف ذكر اأ�صب�ب التعليق وموا�صعه، مع ذكر 
(((

يف التَّعليق ب�لقلبيَّة م� ي�أتي ِذْكُره«

ال�صواهد التف�صيلية، وختم ب�خلالف�ت بني النَّحويني يف امل�ص�ألة.

وقد ي�صطر اإىل تعريف بع�ض امل�صطلح�ت التي لي�ض له� عالقة مب��رشة ب�ملو�صوع، لكنَّه� 

بتعريف  التَّ�صحيح«  التَّثنية وجمعي  »كيفية  ب�ب  بداأ  فقد  واإدراكه؛  َفْهمه  مقت�صي�ت  من 

»املق�صور« و»املنقو�ض« و»املمدود«، ق�ل: »تبيني كيفية التثنية وجمعي التَّ�صحيح مفتقر 

الب�ب ذكر بع�صه� مل يجهل  اإذا جرى يف  اإىل معرفة املق�صور واملنقو�ض واملمدود، حتى 

 .
(((

املعنى به«

اإىل ذكره�  التَّعليمية  النَّحوية  ث�لثً�: ي�صعى ابن م�لك عند �صي�غة القواعد يف خمت�رشاته 

وفق م� هو م�صهور رغبة يف التي�صري والبتع�د عم� ي�صتت ذهن املتعلرِّم، ولو ك�ن يف ذلك 

الإ�ص�رة  ا�صم  ب�ب  �صدر  يف  قوله  ذلك  ومن  امل�ص�ألة؛  يف  هو  يراه  مل�  اأو  لالأ�صل،  خم�لفة 

ى واإ�ص�رة اإليه، وهو يف القرب مفرداً مذكّراً »ذا«،  يف »التَّ�صهيل«: »وهو م� و�صع مل�صمًّ

)1) اأخرجه م�صلم يف �صحيحه 1/)8): »ب�ب الدليل على اأن املوؤمن ل ينج�ض«، برقم: ]71)[.

))) �رشح الت�صهيل )/0).

))) �رشح الت�صهل )/88

))) �رشح الت�صهيل 89/1.
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قريبة  مراتب:  ثالث  الإ�ص�رة  لأ�صم�ء  اأنَّ  فظهر   ،
(1(

و»اآلك«...« »ذلك«  ثم  »ذاك«،  ثم 

ح رجح  �بقة، ويف ال�رشَّ ومتو�صطة وبعيدة، وهذا هو امل�صهور الذي بنيت عليه الق�عدة ال�صَّ

اأكرث  اإىل  �بق  ال�صَّ لأنَّه  م�صهور؛  هو  م�  وفق  على  �رشدته�  »وقد  ق�ل:  ثم  مرتبتني،  له�  اأن 

الأذه�ن، فم� عطفته ب�لواو فهو لغة فيم� ُعِطَف عليه ويف مرتبته، وم� عطفته بـ»ثم« فهو 

.
(((

يف املرتبة التي تلي«

ي�غة رغبًة يف التَّي�صري ب�صهولة التَّعبري، ومن ذلك قوله يف  وقد يخ�لف الأ�صل يف ال�صرِّ

َد ِبَف�عل امل�صوغ من ثالثة اإىل ع�رشة َجْعُل  ا�صتعم�ل »ف�عل« امل�صوغ من العدد: »واإن ُق�صِ

. وقد بنيَّ 
(((

الذي حتت اأ�صِلِه معدوداً به ا�صُتعمل مع املجعول ا�صتعم�َل ج�عل؛ لأنَّ له فعاًل«

ح خم�لفته الأ�صل يف �صي�غة الق�عدة ال�ص�بقة، وعلة ذلك، فق�ل: »وقويل »امل�صوغ  يف ال�رشَّ

و»التَّ�ْصِع«  ْبِع«  و»الرَّ »الثَّْلِث«  من  ُيق�َل:  اأن  واحلقيقة  املتعلرِّم،  على  تقريٌب  ثالثة«  من 

«. واملراد بـ»الثَّْلِث« وم� عطف عليه م�ص�در َثلَّْثُت الثننَي، وَربَّْعُت الثَّالَثَة، اإىل  و»الَع�رْشِ

ُْت الترِّ�ْصَعَة. واإمن� ك�نت احلقيقة هذا لأنَّ »ف�عاًل« امل�ص�ر اإليه ا�صم ف�عل، وا�صم الف�عل  َع�رشَّ

به  التَّعبري  ِل و�صوح و�صهولة فك�ن  الأوَّ اأنَّ يف هذا غمو�صً�، ويف  اإل  امل�صدر  م�صتق من 

.
(((

اأوىل«

رابعً�: يالحظ يف بع�ض م�صنَّف�ته -ول�صيم� يف »عمدة احل�فظ« و»اخلال�صة الألفية«- 

مب�لغته يف القت�ص�ر والخت�ص�ر، واكتف�ءه ب�ملهم من روؤو�ض امل�ص�ئل بعيداً عن التَّف�صيالت 

اأو اخلالف�ت النَّحويَّة. وهذا هو الالئق ب�ملبتدئني من طالب العلم، ومن ذلك ق�عدته يف 

:
(5(

املن�دى املفرد يف نظم الألفيَّة

)1) الت�صهيل 9).

))) �رشح الت�صهيل 9/1)).

))) الت�صهيل 1)1.

))) �رشح الت�صهيل )/)1).

)5) الألفية ]577[.
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َف املُ���نَ����َدى املُ���ْف���َرَدا َق���ْد ُع��ِه��َداَوابْ����ِن املُ���َع���رَّ َع��َل��ى الَّ���ذي يِف َرْف���ِع���ِه 

ويف هذه الق�عدة اخت�ص�ر واقت�ص�ر على اأ�صل امل�ص�ألة، وفيه� ُبعٌد عن بع�ض التَّفريع�ت 

والتقييدات التي بيَّنه� يف »التَّ�صهيل« فق�ل: »ُيبنى املن�دى لفظً� اأو تقديراً على م� ك�ن ُيرفع 

د واإِقب�ل غري جمرور ب�لالم، ول  به لو مل ين�َد؛ اإن ك�ن ذا تعريٍف م�صتدام اأو ح�دث، بَق�صْ

. فظهر يف »التَّ�صهيل« تقييدات 
(1(

ق« َن�صَ النرِّداء بعطف  ل قبل  ع�مل فيم� بعَده، ول ُمكمَّ

ي�َلَزيٍد  ب�لالم، نحو:  اإليه� يف الألفية، منه� تقييد احلكم ب�أل يكون املن�دى جمروراً  مل ُي�رش 

َلَعمٍرو يف ال�صتغ�ثة، وي�َلْلَم�ِء يف التَّعجب.

التَّعبري والُبعد عن اخلالف�ت قوله يف »عمدة احل�فظ«:  العب�رة و�صهولة  ومن و�صوح 

»الإعراب م� َجلَبْته العوامل يف اآخر ال�صم الذي ل ُي�صبه احلرف من رفٍع، نحو: »َنَفَعِني 

ٍب نحو: »َنَفْعُت َزْيداً«، وَجرٍّ نحو: »اْنَتَفْعُت ِبَزْيٍد«، ويف اآخر الفعل امل�ص�رع  َزْيٌد«، وَن�صْ

ُقْم«، فـ»َنَفَعِني« َع�ِمٌل  ُقوَم«، وَجْزٍم نحو: »مَل اأَ ٍب، نحو: »َلْن اأَ من رفٍع نحو: »اأَُقوُم« وَن�صْ

َجَلَب  َع�ِمٌل  و»الب�ء«  ب�لفتحة،  َبُه  َن�صْ َجَلَب  َع�ِمٌل  و»َنَفْعُت«  ة،  ب�ل�صمَّ َزيٍد  َرْفَع  َجَلَب 

َجْزَمُه  َجَلَب  َع�مٌل  و»مل«  ب�لفتحة،  »اأقوم«  َب  َن�صْ َجَلَب  َع�مٌل  و»لن«  ب�لك�رشة،  ه  َجرَّ

 .
(((

ب�ل�صكون«

ففي هذه العب�رة و�صوح وبعد عن م�ص�ئل اخلالف يف معنى الإعراب وعلله وعالم�ته 

الأ�صلية والفرعية. وكل تلك الق�ص�ي� والتَّفريع�ت ت�صمنه� منت »التَّ�صهيل« يف هذا املو�صع؛ 

اإذ ق�ل: »الإعراب م� جيء به لبي�ن مقت�صى الع�مل من حركة، اأو حرف، اأو �صكون، اأو 

حذف. وهو يف ال�صم اأ�صٌل لوجوب قبوله ب�صيغة واحدة مع�ين خمتلفة، والفعل واحلرف 

لي�ص� كذلك فبني�، اإل امل�ص�رع ف�إنَّه �ص�به ال�صم بجواز �صبه م� وجب له ف�أُعرب، م� مل تتَّ�صل 

)1) الت�صهيل 179.
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.
(1(

به نون التَّوكيد اأو اإن�ث«

�بقني م� يوؤكد الختالف يف الفئة املخ�طبة، ومن ثم   ويف املق�رنة بني هذين النَّ�صني ال�صَّ

م�صتوى �صي�غة الق�عدة، ومل يفته يف »�رشح العمدة« الإ�ص�رة ب�إيج�ز اإىل م� يف امل�ص�ألة من 

فع والنَّ�صب  خالف�ت، مم� يوؤكد اإرادته البتع�د عن ذكره� يف املنت فق�ل: »ذكرت عوامل الرَّ

واجلرَّ يف »زيد«، وع�ملي النَّ�صب واجلزم يف »اأقوم«؛ لأنه� لفظيَّة متفق على ن�صبة العمل 

فع يف الفعل لأنَّه خْمَتَلٌف فيه... واقت�رشت يف اأمثلة  اإليه� عند املحققني. ومل اأذكر ع�مل الرَّ

ٍب بفتحة، وَجرٍّ بك�رشة، وَجْزٍم ب�صكون؛ لُيعلم اأنَّ هذا هو  ة، وَن�صْ الإعراب على َرفٍع ب�صمَّ

 .
(((

الأ�صل وم� �صواه ن�ئب عنه...«

خ�م�صً�: يظهر يف م�صنَّف�ت ابن م�لك اهتم�مه ب�رشب املث�ل، وهي طريقة تعليمية له� 

ي�صوقه�  التي  املثل  املتعلم، وهذه  العلميَّة وت�صويره� يف ذهن  امل�دة  تقريب  ت�أثري كبري يف 

اأو  العرب،  األ�صنة  على  جرى  مم�  م�صتق�ة  تكون  قد  لتف��صيله�  وتبي�نً�  للقواعد  تو�صيحً� 

م�صنوعة نقله�، اأو �صنعه� بنف�صه، وغ�لبً� م� يحر�ض ابن م�لك عليه� لبي�ن الق�عدة، وقبل 

ال�رشوع يف �صواهد النحويني ال�صعرية والنرثية.

تكون  اأن   � ف�إمَّ امل�صبَّهة:  فة  ال�صرِّ اإعم�ل  ُق�صد  »اإذا  فيه�:  ق�ل  التي  ق�عدته  ذلك  ومن 

لهم�،  � م�ص�حٌب  اإمَّ واملعمول:  لهم�.  م�ص�حبة  تكون  اأن   � واإمَّ والالم،  الألف  من  جمردة 

� جمرٌد. وهو يف اأحواله الثَّالثة مع املجردة: مرفوٌع للف�عليَّة، اأو جمروٌر  � م�ص�ٌف، واإمَّ واإمَّ

لالإ�ص�فة، اأو من�صوٌب على التَّمييز اإن ك�ن نكرة، وعلى التَّ�صبيه ب�ملفعول به اإن ك�ن معرفة. 

وكذلك هو مع امل�صاحبة لالألف والالم، اإل اأنَّ عملها اجلرَّ م�رشوٌط بكون املعمول م�صاحبًا 

لالألف والالم، اأو م�ص�فً� اإىل امل�ص�حب لهم�«، وبعد اأن قرر هذه الق�عدة اأخذ يف التَّمثيل 

لكل جزئية منه� مبث�ل ي�صوره� يف اللفظ، فق�ل: »وذلك نحو: َراأَْيُت َرُجاًل جمياًل َوْجٌه، 

)1) الت�صهيل 7.
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وجمياًل َوْجُهُه، وجمياًل الَوْجُه، وجمياًل َوْجهً�، وجمياًل َوْجَهُه، وجمياًل الَوْجَه، وجميَل 

َوْجُهُه،  واجلميَل  َوْجٌه،  اجلميَل  ُجَل  الرَّ وَراأَْيُت  الَوْجِه.  وجميَل  َوْجِهِه،  وجميَل  َوْجٍه، 

واجلميَل الَوْجُه، واجلميَل َوْجهً�، واجلميَل َوْجَهُه، واجلميَل الَوْجَه، واجلميَل الَوْجِه. فهذه 

، ووجوهه اأي�صً� 
ٍّ
�صتََّة َع�رَش وجهً�، وين�صمُّ اإليه� م� يكون املعمول فيه �صببً� م�ص�فً� اإىل �َصَبِبي

َن َوْجِه اأَبيِه....«،  نً� َوْجَه اأٍَب، وَح�صَ نً� َوْجُه اأٍَب، وَح�صَ تََّة َع�رَش، نحو: َراأَْيُت َرُجاًل َح�صَ �صِ

هذه  على  م�ع  ال�صَّ �صواهد  عر�ض  يف  اأخذ  ثم  الأوجه،  جلميع  التمثيل  ا�صتوفى  وهكذا 

َد �صيبويه -رحمه اهلل-  احل�لت مع ربط كل �ص�هد مبث�له امل�صنوع، ومن ذلك قوله: »اأَْن�صَ

:
(1(

لروؤبة

احَل��������ْزُن بَ�����ب�����ً وال����َع����ُق����وُر َك��ْل��ب���ً

وهو نظري قولن�: »اجَلِميُل َوْجهً�«...«، وعلى هذا النَّهج ي�صري يف هذا الف�صل مق�باًل 

 (((
اأن ي�صت�صهد يف اآخر الف�صل بقول ال�ص�عر اإىل  اأمثلته امل�صنوعة و�صواهد النَّحويني،  بني 

]من الطويل[: 

الَكَرى اأَْخ��ِف��يَ��ِة  يْ��َق���ُظ  الأَ َع��ِل��َم  َواْكتَح�لََه�لَ��َق��ْد  َح���ِل��ٍك  ِم��ْن  ��َج��َه���  تَ��َزجُّ

ْفُع على الف�عليَّة، والنَّ�صب  اإذ ق�ل فيه: »ويجوز يف »اأَْخِفَيِة الَكَرى« اجلرُّ ب�لإ�ص�فة، والرَّ

.
(((

ُن َوْجُه الأَِب« ب�لأْوُجِه الثَّالَثِة« على التَّ�صبيه ب�ملفعول به. وهو نظري قولن�: »احَل�صَ

اأق�صامًا  متثل  كونها  اإىل  القواعد  تو�صيح  مالك  ابن  عند  التعليمية  الأمثلة  تتجاوز  وقد 

عن  والإب�نة  الإفه�م  مزدوجً� يف  دوراً  لتوؤدي  بذكره�  اكتفى  لقواعد جمملة،  وتفريع�ت 

يف  يقول  جنده  فمثاًل  اأخرى؛  جهة  من  والخت�ص�ر  والإيج�ز  ويف  جهة،  من  القواعد 

ه من عالم�ت  احَلْرُف بخلورِّ حديثه عن عالم�ت احلرف يف »عمدة احل�فظ«: »وُيْعَرُف 

)1) الديوان 15. وينظر: الكت�ب 0/1))، واملقت�صب )/)16، واخلزانة 9/8)).

))) ُن�صب اإىل الكميت. ينظر: �رش �صن�عة الإعراب 51/1، والأم�يل ال�صجرية 159/1، واملق��صد النحوية )/58.

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/1058-)107. 
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الأ�صم�ء والأفع�ل، نحو: »َهْل« و»َلْيَت« و»�َصْوَف««، فذكر اأمثلة ثالثة، مل تقف عند حد 

ال�رشح: »وح�صل  اأق�ص�مه وق�ل يف  لتعبرِّ عن  الأمر  بل جت�وزت  ب�ملث�ل؛  تو�صيح احلرف 

بذكر »هل« و»ليت« و»�صوف« تنبيه على انق�ص�م احلروف اإىل ثالثة اأق�ص�م، ق�صم ي�صحب 

ب�لأفع�ل  يخت�ض  وق�صم  كـ»َلْيَت«،  ب�لأ�صم�ء  يخت�ض  وق�صم  كـ»َهْل«،  والأفع�ل  الأ�صم�ء 

.
(1(

كـ»�َصْوَف««

اأن بع�صه� ل يخلو من مع�ن وقيم  النَّحوية  التَّعليمية يف الأمثلة  ومن �صواهد املنهجية 

�بقة عند  ال�صَّ التَّمثيل  النَّحوي عن قوالب  ابن م�لك يف در�صه  يبتعد  اإذ قد  �ص�مية؛  تربوية 

النَّحويني، التي ل حتمل معنًى غري تو�صيح القواعد، ومن ذلك م� جنده يف »�رشح الك�فية 

ى به� »اأفعل التَّف�صيل«؛ ق�ل: »ولفعل  ال�ص�فية« بعد اأن ذكر اأ�رشب حروف اجلر التي يتعدَّ

َحبَُّه اإىل اهلِل، 
التَّعجب من هذا ال�صتعم�ل م� لأفعل التَّف�صيل، نحو: َم� اأََحبَّ املوؤِمَن هلِل، واأَ

 ، ْنَي�، واأَ�رْشََعُه اإىل اخَلرْيِ َزْهَدُه يف الدُّ ُه َلَطْرِفِه، واأَ ِه، واأَْقَطَعُه ِلْلَعَواِئِق، َواأََغ�صَّ َوَم� اأَْعَرَفُه ِبَنْف�صِ

. فهذه املثل القيمة يف معن�ه� املوؤدية لغر�ض الإب�نة ت�أتي يف 
(((

ُه َعَلْيِه، َواأَْجَدَرُه ِبِه« واأَْحَر�صَ

�ِلٍد، وَم�  مق�بل م� يعب عنه النحويون بقولهم: َم� اأََحبَّ َزْيداً اإىل َعْمٍرو، وَم� اأَْمَقَت َزْيداً خِلَ

ْعِر. َ َبْكراً ِب�ل�صرِّ اأَْب�رشَ

واهد النَّحوية -ول�صيم� ال�صعريَّة- ليبنيرِّ ب�لتَّف�صيل وجه  �ص�د�صً�: قد يقف عند بع�ض ال�صَّ

ال�صتدلل وال�صت�صه�د، ورمب� ق�ده ذلك اإىل �رشح بع�ض املفردات الغ�م�صة.

فمن بي�ن وجه ال�صت�صه�د م� نراه يف اعرتا�صه على اخلليل و�صيبويه اللذين ل يجيزان 

يقول:  اأن  نحو  يون�ض،  ذلك  »واأج�ز  ق�ل:  فقد  املندوب،  نعت  اآخر  الندبة  األف  حل�ق 

�ِميََّتْيَن�ه«، وقول   ال�صَّ
َّ
: »َواُجْمُجَمَتي

(((
َواَزْيٌد الَبَطاَله. ويوؤيد قوَل يون�ض قوُل بع�ض العرب 

)1) �رشح عمدة احل�فظ 106/1.

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/))11.

))) ينظر: الكت�ب )/6))، والإن�ص�ف 65/1).
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 ]من الهزج[: 
(1(

ال�ص�عر

َع����ْم���������َراُه َع����ْم���������ُرو  يَ��������  بَ����ْي���������َراُهاأََل  َوَع����ْم���������ُرو بْ������ُن ال����زَّ

�ِميََّتْيَن�ه«، وهو نعت املندوب، وحلقت يف: »َعْمَراه«، وهو توكيد  فلحقت يف: »ال�صَّ

. وهذا 
(((

اه«، وهو م�ص�ف اإليه نعت معطوف على مندوب« َبرْيَ مندوب، وحلقت يف »الزَّ

ال�صتطراد يف بي�ن وجه ال�صتدلل ج�ء لزي�دة ت�أكيد احلكم النَّحوي، ول�صيم� اأنه يوافق 

رين. يف راأيه هذا يون�ض، ويخ�لف جمهور النَّحويني من املتقدمني واملت�أخرِّ

الف�صل بني اجل�ر واملجرور،  ال�صواهد م� ذكره يف م�ص�ألة  ومن �رشحه بع�ض مفردات 

، وهو 
(((

اإذ اأج�ز الف�صل يف �رشورة ال�صعر ب�ملفعول به م�صت�صهداً ب�صعر ن�صبه اإىل الفرزدق

قوله ]من الطويل[:

املُ�َراِجِمواإِنِّ لأَْطِوي الَك�ْصَح ِمْن ُدوِن َمْن َطَوى الَهبُ�وِع  ِب�خَل�ْرَق  َواأَْقَط�ُع 

ثم ق�ل: »اأراد: واأَْقَطُع اخَلْرَق ِب�لَهُبوِع املَُراِجِم. و»الهبوع«: البعري امل�د عنقه يف ال�صري، 

.
(((

و»املراجم«: الذي يخبط بقوائمه«

�ص�بعً�: من منهج ابن م�لك حر�صه على و�صع قواعد خمت�رشة ي�صدر به� م�ص�ئله املف�صلة 

اأو يختم به� التف�صيالت والأقوال املختلفة، وهي خال�ص�ت حتمل راأيً� واحداً يف ق�لب 

خمت�رش هو النتيجة النه�ئية التي يراه� يف امل�ص�ألة.

فمن قواعده املخت�رشة التي يعر�صه� بعد التمهيد للمو�صوع وقبل ال�رشوع يف اخلالف�ت 

 » والتف�صيالت قوله بعد اأن بني وجه ال�صبه بني ق�ص�ي� »نعم« و»حبذا«: »واحل��صل اأنَّ »َحبَّ

م�لك،  ابن  ال�ص�بق عن  ال�صت�صه�د  ن�ض وجه  نقل  وفيه  النحوية )/)6)  واملق��صد  املقرب)5)،  ينظر:  الق�ئل.  )1) جمهول 

والدرر )/)).

))) �رشح الت�صهيل )/16).

))) مل اأجده يف الديوان. ينظر: املحكم 7/1)1، ومتهيد القواعد 6/)06)، والهمع )/7))، والدرر )/)0).

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/))8.
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 ،» فعل ف�عله: »ذا«، ول يوؤنَّث، ول يثنَّى، ول ُيجمع؛ لأنَّه مبنزلة املثل، والأمث�ل  ل ُتغريَّ

ر به� م�ص�ئل اخلالف يف امل�ص�ألة، وق�ل بعده� مب��رشة:  دَّ هذه ق�عدته يف »حبذا« التي �صَ

»ول ي�صحُّ قول من ق�ل: »َحبََّذا« يف مو�صع رفع ب�لبتداء، واخلب م� بعده، ول قول من 

، واعرت�ض هذه الأقوال.
(1(

ق�ل: »َحبََّذا« فعل يرتفع به املخ�صو�ض على اأنَّه ف�عل...«

بع�صه�  ين�صي  قد  التي  واأدلته�  امل�ص�ألة  تف�صيالت  التي ذكره� يف خت�م  قواعـده  ومـن 

اأربعة  م  تقدَّ م�  ال�صتغ�ل: »فح��صل  ب�ب  النَّ�صب يف  اأن ذكر مرجح�ت  بعد  قوله  بع�صً� 

فع، وق�صم ُيخت�ر فيه النَّ�صب، وق�صم  اأق�ص�م: ق�صم يجب فيه النَّ�صب، وق�صم يجب فيه الرَّ

فع، وذلك نحو: »َزْيٌد  ح فيه الرَّ فع والنَّ�صب. وبقي ق�صم خ�م�ض يرتجَّ ى فيه بني الرَّ ي�صوَّ

الأق�ص�م  من  م� يف غريه  فيه  لي�ض  ب�أنَّه  الق�صم  الرتجيح يف هذا  ثم علل حكم   ،
(((

َلِقيُتُه««

الأربعة الأخرى.

ح والتَّف�صيل؛ بل قد يعمد  وو�صع امللخ�ص�ت غري خمت�ض ب�لقواعد التي يطول فيه� ال�رشَّ

اإيراده كم� هو، ومن  بعد  املنقول  الن�ض  تلخي�ض فكرة  اإىل  النَّحويني  نقوله من كتب  يف 

للتَّ�أنيث  ف  ال�رشَّ من  املمنوع  م�ص�ألة  قة يف  متفررِّ ن�صو�صً�  �صيبويه  كت�ب  نقل عن  اأنَّه  ذلك 

نقله:  خت�م  يف  ق�ل  ثم  �صم�عيَّة،  و�صواهد  خمتلفة  ولغ�ت  اأحك�مً�  نت  وت�صمَّ والتَّعريف، 

اأ�صم�ء الأجن��ض على موؤنٍَّث حقيقيٍّ اأو جم�زيٍّ اإذا مل تكن  اأنَّ الواقع من  »فح��صل كالمه 

ُعود«.  ا ا�صٌم اأو �صفٌة؛ فال�صم: تاأنيثه ُمْعَترٌب قوًل واحداً كـ»َهُبوط« و»�صَ فيه عالمة فهو اإمَّ

َن�ك«. واإن ك�ن �صفة على  ٌر كـ»َح�ِئ�ض« و»�صِ ي به مذكَّ فة: ت�أنيثه غرُي ُمْعَتَبٍ اإن �ُصمرِّ وال�صرِّ

َي به على لغة من جعله ا�صمً�، ومل ُيعتب  لغة، وا�صمً� على لغة كـ»َجُنوب«؛ اعُتب ت�أنيثه اإن �صمَّ

.
(((

على لغة من جعله �صفًة«

)1) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/1117.

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/1)6.

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/89)1.
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هذه اأبرز مظ�هر املنهج التعليمي يف م�صنَّف�ت ابن م�لك، ويبقى احلديث عن مظهر ل 

ي�صته�ن به من مظ�هر املنهج التعليمي يف الت�أليف والت�صنيف؛ وهو منهج ترتيب الأبواب 

واملو�صوع�ت؛ ولأهمية هذا اجل�نب واجته�دات ابن م�لك فيه �صيفرد ب�حلديث يف الف�صل 

الت�يل.
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الف�صل الث�ن

اجتهاده يف عر�س املو�صوعات

النحوية وتبويبها
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الف�صل الث�ن

اجته�ده يف عر�ض املو�صوع�ت النحوية وتبويبه�

تت�صمن  امل�صتقراأة �صمن قواعد كليَّة  امل�دة  لنت�ئج حتليل  ت�صكيل  النَّحوي هو  التبويب 

املوؤلف من  ي�صعى  اأ�ص��صه على هدف علمي  التبويب يقوم يف  جزيئ�ت وفروعً�. ومنهج 

قة، حمبَّبة  مة ومن�صَّ خالله اإىل ربط ال�ص�بق ب�لالحق، واإي�ص�ل امل�دة العلميَّة وفق طريقة منظَّ

املعلوم�ت و�صحته� ودقته�  املعرفة وكرثة  �صعة  اأذه�نهم؛ »لأنَّ  من  وقريبة  ار�صني  الدَّ اإىل 

م موؤلَّفً� جيداً ومتميرِّزاً؛ م� مل تكن تلك املعلوم�ت قد ُعر�صت يف  و�صموليته� ل ميكن اأن ُتقدرِّ

نه من ا�صتيعابها، وا�صتكناه م�صامينها  م، يتدرج يف اإي�صالها اإىل القارئ بطريقة متكِّ ن�صق منظَّ

.
(1(

واإدراك مرامي موؤلفه�«

لتكون ذات  ال�صكلي  البحثي  ُبعَده�  تتج�وز  والتَّبويب  تيب  الرتَّ منهجيَّة  ف�إنَّ  ثمَّ  ومن 

التي رمب� غ�بت عن  واإدراكه جلزئي�ت علمه وخف�ي�ه  امل�صنرِّف،  فقه  ينم عن  ط�بع علمي 

قدميً� وحديثً� حول  را�ص�ت  الدرِّ من  كثري  قد كتب  اأنَّه  املث�ل  �صبيل  على  ونذكر  الآخرين. 

حيح؛ وقد ق�ل ابن حجر رداً على الكرم�ين  طريقة الإم�م البخ�ري يف ترتيب اأح�ديث ال�صَّ

ل  اأنَّه  الكرم�ين  دعوى  من  »والعجب  ب�لرتتيب:  الهتم�م  بقلة  البخ�ري  و�صف  الذي 

تيب بني الأبواب؛ مع اأّنه ل ُيعرف لأحٍد من امل�صنرِّفني على الأبواب من  يق�صد حت�صني الرتَّ

، ثم اأخذ يف 
(((

اعتنى بذلك غريه، حتى ق�ل َجْمٌع من الأئمة: »فقه الُبخ�ري يف تراجمه««

تيب والتبويب تبني متكن البخاري من علم احلديث ودللته،  �رشد اأدلة على منهجيَّة الرتَّ

وفقهه يف اإيج�د الروابط اخلفيَّة بني ال�ص�بق والالحق.

واإذا ك�ن منهج تبويب الأح�ديث مت�أثراً ب�لأحك�م ال�رشعيَّة والفقهيَّة ف�إنَّ التَّبويب يف 

)1) من�هج الت�أليف النحوي 5)1.

))) فتح الب�ري 1/))).
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ب�جت�ه  ر  تتطوَّ اأن  �ص�أنه�  من  التي  واملنطقيَّة،  العقليَّة  ب�ملظ�هر  مت�أثراً  ك�ن  النَّحوي  التَّ�أليف 

النُّ�صج والكم�ل. 

القرن  قبل  م�  اإىل  التَّ�أليف  بداية  القدمية -من  النَّحوية  امل�صنَّف�ت  الن�ظر يف  ويالحظ   

الرابع- اأنه� مل تكن ذات ترتيب منطقي وا�صح؛ اإذ لي�ض هن�ك خطة ومنهجيَّة متَّبعة، بل 

امل�صطلح�ت،  يف  وال�صطراب  الأ�ص�ليب  يف  والغمو�ض  املو�صوع�ت،  يف  اخللط  هن�ك 

يقول الدكتور ف��صل ال�ص�مرائي: »وهكذا نرى التَّ�أليف النَّحوي يبداأ بال ترتيب اأو تن�صيق، 

ابع ب�صورة وا�صحة، ولكن -كم� يظهر جلّيً�- مل  تيب والتَّن�صيق يف القرن الرَّ ثم يظهر الرتَّ

اأن يكون  املهم  ترتيب معني؛ ولكن  ُيتَّفق على  اأن  املهم  ترتيب واحد، ولي�ض  ُيتَّفق على 

.
(1(

ترتيب«

من؛  م اإىل التَّطور التدريجي للعقليَّة العلميَّة مع مرور الزَّ وتعود اأ�صب�ب هذا التبويب املنظَّ

اإذ اإنَّ التَّجربة توجب على الالحق الإف�دة من ال�ص�بق وحم�ولة تطويره والتَّجديد فيه، ومن 

اًل قطعّيً� بني اخللط والتَّنظيم، بل ك�ن التطور  ر اأن يكون القرن الرابع َمْف�صَ هن� فال ُيت�صوَّ

متاأثراً  ثقافّيًا  واقعًا  عا�صوا  الذين  الرابع،  القرن  علماء  عند  وا�صحة  ب�صورة  متيَّز  تدريجيًا 

مبع�رف ومن�هج العلوم املختلفة، ول�صيم� علوم الأ�صول والفل�صفة واملنطق.

بداي�ت  �صهد  قد  الرابع  القرن  اأنَّ  وهو  ؛ 
(((

اآخر تف�صرياً  املوؤمن  ح�مد  الدكتور  وذكر 

اأنَّ  يعني  النَّحو وتدري�صه، وهذا  درا�صة  الغر�ض من  اإىل حتقيق  اله�دف  التَّعليمي  التَّ�أليف 

. اأم� املنهج التَّعليمي يف التَّ�أليف فقد  �بقة لهذا الع�رش ك�نت ذات ط�بع علميٍّ املوؤلف�ت ال�صَّ

بداأ مت�أخراً عن املنهج العلمي؛ لأنَّ احل�جة اإىل تعلُّم النَّحو ج�ءت مت�أخرة بحكم اأنَّ ع�صور 

واية.  الف�ص�حة م�زالت ُتلقي بظالله� على لغة القوم، وك�نت اآنذاك م�صدراً للررِّ

اإىل  املركب  من  الجت�ه  اأي  التَّحليل؛  على  »تعتمد  ب�أنه�  التَّعليميَّة  املوؤلف�ت  واتَّ�صمت 

)1) الدرا�ص�ت النحوية واللغوية عند الزخم�رشي )).

))) يف مقدمة حتقيق اللمع ))-5).
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كيفية  وبي�ن  ترتيبه�،  ذلك  بعد  اأمكنن�  الأجزاء  هذه  ُعرفت  فمتى  ُتوؤلرِّفه،  التي  الأجزاء 

ا�صرتاكه� يف ت�أليف الكّل. على عك�ض املنهج العلمي الذي يعتمد على الرتكيب يف ر�صد 

العالق�ت الك�ئنة فيم� بني الظواهر املتعددة يف حم�ولة لتنظيمه�، وربطه� بع�صه� ببع�ض، 

وتف�صريه� يف �صوء نظ�م علمي واحد هو الق�نون اأو الق�عدة«.

التَّعليم وو�صع  اإىل  اإلين� من كتب تهدف  م� و�صل  اأقدم  اأنَّ من  الدكتور ح�مد  وذكر 

القواعد النَّحوية مو�صع التَّطبيق واملم�ر�صة: »املوجز« لبن ال�رشَّاج )16)هـ)، و»اجُلمل« 

�جي )7))هـ)، و»الإر�ص�د« يف النَّحو، لبن در�صتويه املتوفى)7))هـ)، و»الإي�ص�ح«  للزجَّ

لأبي علي الف�ر�صي ))9)هـ)، ثم كت�ب »اللمع« يف العربية لبن جني )77)هـ).

اأو  التبويب  النَّح�ة يف  اعتمده�  التي  الأ�ص�ض  املع��رشون يف حم�ولة معرفة  وقد اجتهد 

ر�ض النَّحوي، واأذكر من تلك الجته�دات: ترتيب مو�صوع�ت الدَّ

 الذي ذكر اأنَّ قراءة امل�صنَّف�ت النَّحوية يف الفرتة التي 
(1(

1-اجته�د الدكتور ح�صن عون

خم�رشي توحي ب�أنَّ فكرة التَّ�صنيف النَّحوي تظهر يف اأربع �صور: �صبقت الزَّ

ال�صورة الأوىل:  ت�صنيف النَّحو على اأ�ص��ض نظريَّة الع�مل؛ مبعنى اأنَّ الع�مل النَّحوي هو 

م لف�صول الّنحو واأبوابه، ومن تلك  م يف �صري التَّ�صنيف واملنظرِّ املتحكرِّ

امل�صنف�ت كت�ب »اجلمل« للزج�جي الذي ت�أثر بنظرية الع�مل ابتداء؛ 

لكنه مل يلبث طوياًل حتى ازدحمت عليه الق�ص�ي� النَّحوية و�ص�ع اخليط 

من يده، ومثله كت�ب »التف�حة يف النحو« للنَّح��ض.

ف�صكل  الإعرابي؛  ال�صكل  اأو  الع�مل  ت�أثري  اأ�ص��ض  على  النَّحو  ال�صورة الث�نية:  ت�صنيف 

كت�ب  ومنه�  التَّ�صنيف،  عملية  يف  م  املتحكرِّ هو  اجلملة  يف  الكلمة 

هذه  اأن  بيد  للحريري،  الإعراب«  و»ملحة  جني،  لبن  »اللمع« 

)1) ينظر: تطور الدر�ض النحوي 85-88 بت�رشف.
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املنهجية يف كال امل�صنفني مل تلبث طوياًل حتى اهتزت وا�صطربت، ومل 

تعد تتحكم بف�علية يف �صري التَّ�صنيف.

ال�صورة الث�لثة:  ت�صنيف الأحك�م اللغوية على اأ�ص��ض الف�صل بني ق�ص�ي� النَّحو وق�ص�ي� 

ف. ال�رشَّ

ال�صورة الرابعة:  ت�صنيف الأحك�م النَّحوية على اأ�ص��ض املفرد واملركب؛ اأي البحث يف 

كيب اللغوي اأو الإ�صن�دي. املفرد واأحك�مه، ثم البحث يف الرتَّ

ثم ق�ل: »هذه الفكرة يف �صوره� الأربع ظلت م�ثلة –كم� يبدو- يف ت�صور النُّح�ة؛ 

� بتزاحم �صوره� حتت  ولكن حني ك�ن يراد له� التَّنفيذ والظهور تبقى غ�م�صة مبهمة، اإمَّ

� بن�صي�نه� اأو تن��صيه� اأثن�ء �صري التَّ�صنيف«.  �صغط املو�صوع، واإمَّ

اأنَّ التبويب والرتتيب وعر�ض امل�ص�ئل   من 
(1(

اإبراهيم عب�دة )-م� ذكره الدكتور حممد 

جاء على اأربعة اأمناط:

دون  من  ع�م  بوجه  الرتاكيب  اإط�ر  يف  النَّحو  اأ�صح�به  ع�لج  رائد  النمط الأول:  منط 

النتظ�م يف ن�صق معني، كم� هو احل�ل يف كت�ب �صيبويه.

النمط الث�ين: منط ع�لج النَّحو من منطلق املعمولت، وميثله كت�ب اللمع لبن جني.

خللف  النحو  يف  مقدمة  وميثله  العوامل،  منطلق  من  النَّحو  ع�لج  النمط الث�لث:  منط 

الأحمر.

املف�صل  كت�ب  وميثله  الكالم،  عن��رش  منطلق  من  النَّحو  ع�لج  النمط الرابع:  منط 

للزخم�رشي.

ومل يغفل يف ختام هذه الأمناط الإ�صارة اإىل وجود اأمناط اأخرى ل تندرج حتت ما �صبق 

)1) ينظر: النحو التعليمي يف الرتاث العربي 19-0) بت�رشف.
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كاجلمل واملقرب واملغني وغريها. كما احرتز بالتنبيه على اأن هذه الأمناط قد تتداخل، وقد 

ينفرط عقدها، وي�صطر امل�صنف للخروج عن الإطار العام الذي بداأ به. 

 الذي ح�رش جم�ل درا�صته بني �صيبويه وابن ال�رشاج 
(1(

)-م� ذكره الدكتور ح�صن امللخ

يف بداي�ت القرن الرابع؛ اإذ راأى اأن ت�صكيل م�دة النحو العربي يف تلك املدة برز يف اأربعة 

اجت�ه�ت:

الجت�ه الأول:  نحو امل�ص�ئل؛ وهو ينظر اإىل النحو على اأنه �صل�صلة من امل�ص�ئل فيبحث 

من  النم�ذج  ببع�ض  الجت�ه  هذا  على  وا�صتدل  حدة.  على  م�ص�ألة  كل 

الكت�ب واملقت�صب.

اأبواب  على  النَّحوية  امل�دة  تكون  اأن  يراعي  اجت�ه  وهو  الأبواب؛  الجت�ه الث�ين:  نحو 

ي�صكل وحدة داخلية علمية. وهذا الجت�ه يظهر يف  ب�ب  متعددة، كل 

بع�ض اأجزاء الكت�ب واملقت�صب واأ�صول ابن ال�رشاج.

الإعرابيَّة  الإحك�م  وفق  النَّحوية  امل�دة  ت�صكيل  وهو  الأحك�م؛  نحو  الجت�ه الث�لث : 

وهو  واملجزوم�ت؛  واملجرورات  واملن�صوب�ت  املرفوع�ت  الأربعة: 

املنهج الذي اأخذ به موؤلف كت�ب »اجلمل يف النحو« املن�صوب اإىل اخلليل 

بن اأحمد. وثمة م�صكالت علميَّة تعرتي هذا الجت�ه مثل: ظ�هرة التوابع، 

وبع�ض الأ�ص�ليب العربية.

العربية  ظواهر  وفق  النحوية  امل�دة  ت�صكيل  به  ويق�صد  الظواهر؛  نحو  الجت�ه الرابع:  

عند  الجت�ه  هذا  ويظهر  واحلذف.  والنفي  والت�أخري  ك�لتقدمي  الرتكيبية، 

ابن ال�رشاج يف الأ�صول.

ونبه الدكتور امللخ بعد ذلك اإىل اأن لهذه الجت�ه�ت الأربعة ح�صن�ته� واإيج�بي�ته�، وله� 

)1) ينظر: التفكري العلمي يف النحو العربي 8)1-)15. بت�رشف.
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عيوبه� و�صلبي�ته�. ثم ذكر اأن اجت�ه�ت الت�صنيف والتبويب ات�صعت بدءاً من القرن الرابع.

 ذكر فيه� عدداً 
(1(

)- درا�صة متخ�ص�صة يف هذا اجل�نب اأق�مه� الدكتور كرمي اخل�لدي

من الأ�ص�ض الفرتا�صية امل�صتنتجة من ا�صتقراء مفردات من�هج النح�ة يف ت�آليفهم، متحرزاً 

اأنه�  اأو  اأنَّ هذه الأ�ص�ض متوافرة يف جميع املوؤلف�ت النحوية،  بقوله: »ول ميكن افرتا�ض 

يجب اأن جتتمع يف موؤلف واحد«، وقد اأجمل هذه الأ�ص�ض فيم� يلي:

ل:  الع�مل؛ وقد هيمنت فكرته على الت�آليف النَّحوية الأوىل ويف مقدمته�  الأ�ص��ض الأوَّ

كت�ب �صيبويه، وعلى �صوء هذا الأ�ص��ض و�رشوطه قدم النح�ة الأبواب 

الع�مل  فيه�  يكون  التي  الأبواب  ثم  الفعل،  فيه�  الع�مل  يكون  التي 

ال�صم، واأخروا التي يكون فيه� الع�مل احلرف، ثم ق�ل حمرتزاً: »وجدير 

املو�صوع�ت  جميع  ا�صتيع�ب  ميكنه�  ل  الع�مل  فكرة  اأنَّ  هن�  ب�لذكر 

النَّحوية؛ ولذا ك�ن كثري منه� يح�رش على غري ترتيب منهجي«.

الأ�ص��ض الث�ين:  الإعراب والبن�ء؛ وهو من اأهم الأ�ص�ض، وقد تف�وت النح�ة يف اعتم�دهم 

على هذا الأ�ص��ض، واأول من اعتمده يف التبويب -عالوة على اعتم�ده 

كت�به  يف  ال�رشاج  بن  بكر  اأبو  وحرف-  فعل  ا�صم  اإىل  الكلمة  تق�صيم 

الأ�صول يف النحو.

اأول مرة يف كت�ب  ا�صم وفعل وحرف؛ وقد ورد  اإىل  الكلمة  الأ�ص��ض الث�لث: تق�صيم 

�صيبويه، ومل يخرج عن هذا التق�صيم الثالثي اإل الزخم�رشي حني ابتدع 

ق�صمً� رابعً� �صم�ه امل�صرتك، وبقدر م� ك�ن هذا التق�صيم م�ص�عداً على 

ا�صتيع�ب معظم املو�صوع�ت النحوية ومفيداً يف تبويب الكتب؛ ف�إنَّه 

اأ�صهم بق�صط كبري يف توجيه الدرا�ص�ت النحوية لق�رش اأن�صطة البحث 

)1) ينظر: من�هج الت�أليف النحوي 8)1-151 بت�رشف.
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على الكلمة املفردة من دون التو�صع يف بحث اجلملة.

الأ�ص��ض الرابع:  املفرد واجلملة؛ ومل يكن له احلظ الوافر اإذا م� قي�ض ب�لتق�صيم الثالثي، 

ومع ذلك فدرا�صة اجلملة �صغلت حيزاً كبرياً بني اأبواب النَّحو، وك�ن 

اأول  اأن  رائد ذلك �صيبويه يف »الكت�ب« واملبد يف »املقت�صب«، بيد 

كت�به  من  مهّمً�  له� جزءاً  وا�صحة وخ�ص�ض  عن�ية  ب�جلملة  اعتنى  من 

هو ابن ال�رشاج يف كت�به »الأ�صول«، ثم الزخم�رشي يف كت�به »املفرد 

اأحوال املفرد والرتكيب. ثم ابن ه�ص�م يف  واملوؤلف« الذي در�ض فيه 

»املغني« اإذ در�ض اجلملة و�صبه اجلملة يف درا�صة م�صتقلة ومف�صلة.

الأ�ص��ض  هذا  وظل  ال�رشفية؛  ب�ملب�حث  النَّحوية  املب�حث  عـالقة  الأ�ص��ض اخل�م�ض : 

العلم�ء يف  نظر  تتف�وت وجه�ت  اإذ  الت�أليف،  مراحل  م�صطربً� طيلة 

عن  النحو  مب�حث  ف�صل  من  فمنهم  وال�رشف؛  النحو  بني  العالقة 

ال�رشف ك�صيبويه وابن ال�رشاج، ومنهم من تداخلت لديه مو�صوع�ت 

النَّحو وال�رشف كم� فعل املبد والزخم�رشي واأبو حي�ن.

املو�صوع�ت  ترتيب  عن  حديثه  -عند  اآثر  فقد   
(1(

ال�ص�مرائي ف��صل  الدكتور  5-اأم� 

النحوية �صمن تطور الدر�ض النحوي - اأن يتن�ول اأبرز املوؤلف�ت منفردة واأن يقراأه� قراءة 

و�صفية من دون و�صع اأطر واجت�ه�ت ت�صنف على اأ�ص��صه� موؤلف�ت النحويني. ويف راأيي 

اأن هذه هي اأدق الطرائق املتبعة يف درا�صة من�هج التبويب والرتتيب، واأبعده� عن التكلف 

امل�صنف�ت على  النحوية، وتقومي  امل�صنف�ت  ن�صبية بني  البحث عن خ�ص�ئ�ض م�صرتكة  يف 

�صوئه�.

هذه اأبرز املراجع التي اطلعت عليه�، واجتهد اأ�صح�به� يف و�صع اأطر ع�مة للتبويب 

والرتتيب يف جم�ل الت�أليف النحوي.

)1) ينظر: الدرا�ص�ت النحوية واللغوية عند الزخم�رشي ))-)).
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اأم� ابن م�لك فال �صك يف اأنَّه قد اأحدث نقلة يف منهج الت�أليف، واأحدث جتديداً جعله 

على راأ�ض مدر�صة نحوية يف الت�أليف ح�زت الإعج�ب قدميً� وحديثً�، مم� جعل لكتبه قبوًل 

عند ال�رشَّاح من اأعالم املت�أخرين، كم� هي عليه لدى الدار�صني واملتعلمني. و�صنعر�ض ملنهج 

ابن م�لك يف تبويب »الت�صهيل« وترتيبه، ومن ثم نقف عند اأبرز مالحمه ومظ�هر التجديد 

فيه، وقد اخرتت »الت�صهيل« ليكون جم�ل الدرا�صة وحمور احلديث ل�صببني:

على  م�صنَّف�ته  اآخر  هو  اإذ  النَّحوية؛  وجتربته  م�لك  ابن  فكر  خال�صة  يعد  1-  اأنَّه 

الأرجح.

)-  اأنَّه قد ت�صمن -مع �رشحه- تعليل التَّ�صنيف يف اأكرث من مو�صع، ومن��صبة و�صع الب�ب 

اأو الف�صل يف هذا املو�صع، مم� يجعلن� نبتعد قدر الإمك�ن عن الت�أويل وحم�ولة تف�صري 

اأراده هو من ترتيب مو�صوع�ت  الذي  الفكر احلقيقي  منهجه، ونقرتب من فهم 

كت�به. 

نت مئتني واأحد ع�رش ف�صاًل، ا�صتوعب فيه� م�ص�ئل  وقد ج�ء الكت�ب يف ثم�نني ب�بً� ت�صمَّ

ف وخم�رج احلروف، وقد جعل امل�ص�ئل الكبى اأبوابً� وفروعه� ف�صوًل فك�ن  النَّحو ال�رشَّ

على النَّحو الت�يل:

- املقدم�ت النَّحويَّة:  ج�ءت يف ب�ب واحد حتدث فيه عن »الكلمة والكالم«، وم� يتعلق 

بذلك من اأق�ص�م، وعالم�ت كل ق�صم.

عالم�ته  وذكر  الإعراب  بتعريف  بداأه�  اأبواب،  اأربعة  يف  - الإعراب والبن�ء:  ج�ءت 

الأ�صلية والفرعية، مع تف�صيل احلديث عم� خ�لف الأ�صل يف الإعراب 

واملثنى  املعتل  اإعراب  عن  فتحدث  الأ�صم�ء،  من  الأ�صلية  ب�لعالم�ت 

واملجموع على حدة، وق�ده ذلك للحديث عن كيفية التثنية وجمعي 

الت�صحيح، وهي ق�ص�ي� �رشفية جرى ذكره� عند ورود املن��صبة.
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- النكرة واملعرفة:  وعب عن فكرة ذكره لهذه املجموعة من الأبواب بقوله: »من تعر�ض 

حلد املعرفة عجز عن الو�صول اإليه دون ا�صتدراك عليه... ف�إذا ثبت كون 

ال�صم املعرفة بهذه املث�بة ف�أح�صن م� يبني به ذكر اأق�ص�مه م�صتق�ص�ه، ثم 

 .
(1(

يق�ل: وم� �صوى ذلك فهو نكرة«

اإليه،  وم�ص�ر  وعلم،  م�صمر،  »املعرفة:  بقوله:  واملعرفة  النكرة  ب�ب  �صدر  قد  وك�ن   

. وقد رتبه� هن� بح�صب الأعرف يف راأيه؛ 
(((

اأداة« ومن�دى، ومو�صول، وم�ص�ف، وذو 

لكنن� نالحظ اأمرين يف عر�صه لهذه الأبواب:

الأول:  اأنَّه ذكر للمعرفة �صبعة اأنواع وحتدث عن خم�صة منه� يف خم�صة اأبواب فح�صب، 

فلم يذكر املن�دى وامل�ص�ف يف هذا املو�صع، وعلل ذلك ن�ظر اجلي�ض بقوله: 

»لأن الأول من�صوب، والث�ين يجر م� بعده؛ فن��صب األ يذكرا اإل بعد الدخول 

.
(((

يف اأبواب املعرب�ت وذكر املرفوع�ت ومن�صوب�ت«

الث�ين:  اأنَّه بداأ يف ترتيب الأبواب بح�صب الأعرف؛ فعر�ض اأوًل »ب�ب امل�صمر«، ثم 

»ب�ب  على  املو�صول«  »ب�ب  بتقدمي  اختل  ترتيبه  لكن  العلم«،  ال�صم  »ب�ب 

، ثم »ب�ب 
(((

ا�صم الإ�ص�رة«؛ ق�ل ال�صيوطي: »ولي�ض مل� �صنعه وجه من املن��صبة«

ا�صطراب يف  الأعرف من دون  الرتتيب بح�صب  التزم  ب�لأداة«. وقد  املعرف 

»اخلال�صة الألفيَّة«.

وقد ختم اآخر اأبواب املع�رف بف�صل ذكر فيه منهجه فيم� �صريد من الأبواب؛ فق�ل: 

»مدلول اإعراب ال�صم م� هو به عمدة، اأو ف�صلة، اأو بينهم�؛ ف�لرفع للعمدة، وهي مبتداأ اأو 

خب اأو ف�عل اأو ن�ئبه اأو �صبيه به لفظً�. واأ�صله� املبتداأ اأو الف�عل، اأو كالهم� اأ�صل. والن�صب 

)1) �رشح الت�صهيل 116/1.

))) الت�صهيل 1).

))) متهيد القواعد 7/1)).

))) الهمع 71/1).
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اأو م�صبه باملفعول به.  اأو متييز  اأو حال  اأو م�صتثنى  اأو مقيد  للف�صلة، وهي: مفعول مطلق 

واجلر مل� بني العمدة والف�صلة، وهو امل�ص�ف اإليه، واأحلق من العمد ب�لف�صالت املن�صوب 

 .
(1(

يف ب�ب »ك�ن« و»اإن« و»ل««

فك�ن احلديث اأوًل عن الُعَمد املرفوعة من الأ�صم�ء وم� يلحق به�، فج�ءت على النحو 

الت�يل: 

نت احلديث عن املبتداأ  - »املبتداأ واخلرب« وم� يتعلق بهم�: وج�ءت يف �صتة اأبواب ت�صمَّ

النَّ�ق�صة«، وم� يلحق به�، واأردف بـ»اأفع�ل  واخلب، ثم نوا�صخ البتداء مبتدئً� بـ»الأفع�ل 

املق�ربة«، وقد ق�ل يف �صدر حديثه عنه� معلاًل ذكره� يف هذا املو�صع: »حق اأفع�ل هذا 

الدخول على مبتداأ وخب، ورفع ال�صم  له� يف  اأن تذكر يف ب�ب ك�ن، مل�ص�واته�  الب�ب 

فلذلك  فعلية،  بجملة  الإخب�ر  ترك  غ�لبً�  فيه�  رف�ض  الأفع�ل  هذه  اأن  اإل  اخلب،  ون�صب 

.
(((

اأفردت بب�ب«

ثم حتدث عن »احلروف الن��صخة« وم� يلحق به�، وختم هذه ال�صل�صة املرتابطة ب�حلديث 

عنه�  �صدر حديثه  ذكر يف  وقد  واخلب«،  املبتداأ  اأ�صلهم�  ملفعولني  الن��صبة  »الأفع�ل  عن 

فل�صفته يف ذكر هذه املوا�صيع بهذا الرتتيب فق�ل: »اأفع�ل هذا الب�ب هي النَّوع الث�لث من 

النَّ�صب، كم� هم� يف  ب�به�؛ لأنَّ ُجزاأي الإ�صن�د فيه م�صتوي�ن يف  ر  نوا�صخ البتداء، واأُخرِّ

«؛  تيب، واكَتَنَف� ب�بي »ك�ن« و»اإنَّ فع، فُجعال طرفني يف الرتَّ ب�ب البتداء م�صتوي�ن يف الرَّ

.
(((

لأنَّ اأحد اجلزاأين فيهم� مرفوع الآخر من�صوب، فلم يفرتق�«

ويالحظ اأنَّه حتدث هن� عن بع�ض املن�صوب�ت واأحلقه� ب�لعمد املرفوعة لت�صتكمل الفكرة 

موا�صع  يف  املن�صوب�ت  وبقية  اإنَّ  وا�صم  ك�ن  خب  عن  حتدث  غريه  اأن  حني  يف  بتم�مه�؛ 

)1) الت�صهيل )).

))) �رشح الت�صهيل 89/1).

))) �رشح الت�صهيل )/)7.
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اأخرى، ف�ختلت الوحدة املو�صوعية التي �صعى اإليه� ابن م�لك.

- »الف�عل« و»ن�ئبه« وم� يتعلق بهم�: وج�ء احلديث عنه� على ب�بني الأول عن الف�عل 

والث�ين عن ن�ئبه.

ثم اأردف ب�حلديث عن املن�صوب�ت من الأ�صم�ء، وهي:

- املفعولت وم� يتعلق به�: وبداأ ب�ملفعولت لأنه� الأ�صل يف املن�صوب�ت، وغريه� حممول 

عليه� وم�صبه به�، وج�ء احلديث عنه� يف �صبعة اأبواب تن�ول فيه� »ال�صتغ�ل«، و»التعدي 

ذكراً؛  املفعولت  اأول  وهو  به،  ب�ملفعول  عالقة  له  ذلك  وكل  و»التن�زع«،  واللزوم«، 

اترِّب�عه ملنهج ابن م�لك: »وبداأت من املف�عيل ب�ملفعول به كم� فعل  ق�ل ابن ه�ص�م معلاًل 

الف�ر�صي وجم�عة منهم �ص�حب� املقرب والت�صهيل، ل ب�ملفعول املطلق كم� فعل الزخم�رشي 

وابن احل�جب؛ ووجه م� اخرتن�ه اأن املفعول به اأحوج اإىل الإعراب، لأنَّه الذي يقع بينه 

 .
(1(

وبني الف�عل اللتب��ض«

ابن ه�ص�م:  عنه  م� عبَّ  ذلك  منهجه يف  ك�ن  املطلق«، ورمب�  »املفعول  ثم حتدث عن 

ْبً�؛ ف�ل�رشب مفعول  َْبُت �رشَ »و�ُصمي مطلقً� لأنَّه يقع عليه ا�صم املفعول بال قيد، تقول: �رشَ

لأنَّه نف�ض ال�صيء الذي فعلته... ولهذه العلة قدم الزخم�رشي وابن احل�جب يف الذكر املفعول 

. ثم حتدث عن »املفعول له«؛ ومن��صبة ذكره بعد 
(((

املطلق على غريه؛ لأنه املفعول حقيقة«

املفعول املطلق اأن املفعول له لبد اأن يكون م�صدراً، ق�ل يف بداية هذا الب�ب يف الك�فية 

:
(((

ال�ص�فية 

���َدِر مِلَ�����������صْ ِع���لَّ���ًة  اٍت  ���َدٌر  ���َدِرَم�������صْ َواملَ�������صْ َوْق����ِت����ِه  ����َرَك���ُه يف  ����صَ

ْب َويَْنتَ�صِ لَ���ُه«  »َم��ْف��ُع��وًل  ��ْوُه  ��مَّ ���ب���صَ ِبَ������ ِب�����ِه ُع����لِّ����َل، َوال�������اُم َتِ

)1) �رشح �صذور الذهب 9)).

))) �رشح �صذور الذهب 50).

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/70).
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لعلل ترجح  ل  الأوَّ قدم  فيه«، و»املفعول معه«، وقد  املفعولت: »املفعول  وبقي من 

ت�أخر الثَّ�ين، وجتعل املفعول معه اآخر املفعولت، فقد ذكر ابن ه�ص�م علتني لت�أخره؛ ق�ل: 

كر لأمرين: اأحدهم� اأنهم اختلفوا فيه؛ هل هو قي��صي اأم �صم�عي؟  »واإمن� ُجعل اآخره� يف الذرِّ

وغريه من املفعولت ل يختلفون يف اأنَّه قي��صي. والثَّ�ين: اأن الع�مل اإمن� ي�صل اإليه بوا�صطة 

. واأ�صيف علة ث�لثة تبنيرِّ عمقً� 
(1(

حرف ملفوظ به، وهو الواو، بخالف �ص�ئر املفعولت«

يف منهجية ابن م�لك يف ربط الأبواب واملو�صوع�ت؛ اإذ اإنَّني اأرى اأنَّه اأراد من ت�أخر ب�ب 

املفعول معه ح�صن التخل�ض والنتق�ل من ب�ب املفعولت اإىل غريه من اأ�رشب املن�صوب�ت، 

ف�إن اأ�صلوب املفعول معه �صبيه يف �صورته ب�أ�صلوب ال�صتثن�ء؛ اإذ فيهم� ع�مل ثم حرف هو 

اأ�صل الب�ب، ثم معمول من�صوب، ولذلك تق�ربت الأقوال يف ع�مل ن�صب املفعول معه 

وامل�صتثنى، وحمل بع�ض الآراء على بع�ض. 

واأحك�مه.  تعريفه  احلديث عن  فيه�  ف�صل  ف�صول،  امل�صتثنى«: وجعله خم�صة  »ب�ب   -

ومما يوؤكد ارتباط هذا الباب مبا �صبقه اأنه اآثر خمالفة امل�صهور يف ت�صميته؛ اإذ عدل عن ت�صمية 

ه: »قيل اإمن�  »ب�ب ال�صتثن�ء« واخت�ر »ب�ب امل�صتثنى«، ويف ذلك نقل ن�ظر اجلي�ض م� ن�صَّ

عدل امل�صنف عن ال�صتثن�ء واإن وافق تبويب الأكرثين؛ لأنه اأجراه على م� قبله من: ب�ب 

املفعول معه، فكم� بوب مل� بعد واو »مع« ب�ملفعول معه كذلك بوب مل� بعد »اإل« وم� 

 .
(((

اأ�صبهه� ب�مل�صتثنى«

- »ب�ب احل�ل«: وف�صل احلديث عنه يف ثم�نية ف�صول؛ �صبعة منه� ذات عالقة مب��رشة 

ل حمل  التي  »اجلمل  عن  فيه  فقد حتدث  الث�من  الف�صل  اأم�  ومو�صوع�ته.  احل�ل  ب�أحك�م 

من  املو�صع  هذا  يف  ذكره�  وجه  على  التنبيه  م�لك  ابن  ُيغفل  ومل  الإعراب«،  من  له� 

احل�ليَّة وك�ن من اجلمل جملت�ن  الكالم على اجلملة  انق�صى  فق�ل: »مل�  النحوي  ر�ض  الدَّ

)1) �رشح �صذور الذهب 60).

))) متهيد القواعد 107/5). وينظر: الهمع )/8)).
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يزان به، ف�جلملت�ن هم� املف�رشة  يتمَّ التَّنبيه عليهم�، وعلى م�  ت�ص�به�نه� وتغ�يرانه� وجب 

. وهكذا يرتبط احلديث عن هذا املو�صوع حتت هذا الب�ب وهو من عدم 
(1(

والعرتا�صية«

ت�أخريه البي�ن عن وقت احل�جة.

- »ب�ب التمييز«: وج�ء هذا الب�ب عقب ب�ب احل�ل؛ لأنَّ الربط بني هذين املو�صوعني 

�رشورة تعليميَّة مل� فيهم� من التَّ�ص�به املوؤدي اإىل اخللط، فكالهم� ا�صم، نكرة، من�صوب، 

ف�صلة، مبني لإبهام، فكان ارتباط احلديث عنهما مما ي�صهم يف متايزهما والتفريق بينهما، 

وقد �صدر ابن م�لك ب�ب التَّمييز بتعريفه فق�ل: »وهو م� فيه معنى »من« اجلن�صيَّة...«، 

ه مب� فيه معنى »من« احرتازاً من احل�ل؛ ف�إنَّه� ت�ص�ركه فيم�  َد جرُّ وق�ل يف ال�رشح: »وُحدرِّ

 .
(((

�صوى ذلك من القيود«

اإرادة  اإن  اإذ  التمييز؛  ت�أخري  رجحت  لعلة  ك�ن  فرمب�  التمييز  وت�أخري  احل�ل  تقدمي  اأم� 

التن��صب وح�صن التخل�ض من ب�ب املن�صوب�ت ترجح ت�أخره، لأنَّ اإدراكه ميهد احلديث عن 

اأبواب اأخرى، وهي:

- »ب�ب العدد«: وكن�ي�ته »ب�ب كم وك�أيرِّن وكذا«: ق�ل يف �صدر ب�ب العدد: »مف�رش 

م� بني ع�رشة ومئة واحد من�صوب على التمييز«، و�رشح ب�إرادة التن��صب بني ب�بي التمييز 

بب�به.  مت�صاًل  ب�به  جعلت  للعدد  املف�رشات  بع�ض  ك�ن  »مل�  ق�ل:  اإذ  ال�رشح؛  يف  والعدد 

. ونالحظ -اإىل ج�نب ذلك- اأنَّه جت�وز 
(((

وقدمت فيه الكالم على العدد املميز مبن�صوب«

اإرادة التن��صب يف و�صع الب�ب اإىل اإرادته يف ترتيب مو�صوع�ت الب�ب الواحد، فقد عمق 

الرتباط باأن قدم احلديث عن هذه الأعداد النَّا�صبة للمميز دون �صواها.

اإنَُّهنَّ كن�ي�ت عن العدد، ويف  اإذ  وب�ب »كم وك�أيرِّن وكذا« وثيق ال�صلة بب�ب العدد؛ 

)1) �رشح الت�صهيل )/75).

))) �رشح الت�صهيل )/79).

))) �رشح الت�صهيل )/)9).
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اإل  يحذف  ل  مميز  اإىل  فيفتقر  مبهم  لعدد  ا�صم  »كم  م�لك:  ابن  ق�ل  التَّمييز؛  اإىل  ح�جة 

مميزاً  ويقت�صي�ن  اخلبية،  كم  كمعنى  وكذا  ك�أين  »معنى  يقول:  اآخر  ف�صل  ويف  بدليل«، 

. ومن هن� ف�إن ال�صلة وثيقة بني ب�ب التمييز وب�بي العدد وكم.
(1(

من�صوبً�«

- »ب�ب نعم وبئ�ض« و»ب�ب حبذا«: اإنَّ ارتباط باب »نعم وبئ�س« بباب »التمييز« وثيق؛ 

اإذ يعمل الفعالن يف فاعل ومتييز خمتلف يف اجتماعهما، وقد خالف ابن مالك اجلمهور 

اإىل بع�ض ق�ص�ي�  الف�عل، وك�ن ي�صري يف رده واعرتا�ص�ته  التمييز واإظه�ر  ف�أج�ز اجتم�ع 

 :
(((

التمييز؛ ق�ل يف الك�فية 

َدْع التَّْم�ِييَز  الَف��ِعِل  ُظ��ُه��وِر  يَُطْعَوَم���ْع  مل  َذا  يف  َوْه���َو  َع��ْم��ٍرو  َراأْي  يف 

نعم وبئ�ض  اآخر ب�ب  ب�لدرا�صة يف  تن�ول  يوؤخر عن وقت احل�جة فقد  البي�ن ل  ولأن 

اإحدى �صيغ التعجب؛ وهي »َفُعَل« لأنه� جتري جمرى ِنْعَم ب�طراد.

وكم� يق�ل يف املدح: »ِنْعَم« ُيق�ل: »َحبََّذا«، ويف الذم »بئ�ض« و»لَحبََّذا«، ومن ثم 

بب�ب م�صتقل، وهي يف »الك�فية  واأفرده�  ب�حلديث عن »َحبََّذا«،  ابن م�لك  اأَردف  فقد 

بينهم�  الوثيقة  لل�صلة  وذلك  وبئ�ض«؛  نعم  »ب�ب  �صمن  الألفية«  و»اخلال�صة  �فية«  ال�صَّ

التي عبَّ عنه� يف »عمدة احل�فظ« بقوله: »وَيْجري جَمَْرى »ِنْعَم« وف�عله� »َحبََّذا«، ويف 

ُه  اإفراد وتذكري، وغريهم�. وُيَج�ُء بعد »ذا« ب�ملخ�صو�ض، كمخ�صو�ض »نعم« مبتداأ َخَبُ

، هذا ف�صاًل عن ارتب�طهم� 
(((

خ ابتدائيَُّتُه، وقد ُيْحَذُف اإن ُعِلَم« م ول ُتْن�صَ »َحبََّذا«، ول ُيَقدَّ

من جهة الرابط الع�م وهو »التَّمييز«؛ ف�إنهم »قد ي�صتغنون عن خم�صو�ض »َحبََّذا« مِبثل م� 

.
(((

ي�صتغنون عن خم�صو�س »ِنْعَم«، واأح�صن ما يكون ذلك بعد متييز«

)1) الت�صهيل ))1و5)1.

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/)110.

))) �رشح عمدة احل�فظ )/800.

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/1115.
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كم� اأنه يكرث وقوع التمييز قبل خم�صو�ض حبذا اأو بعده؛ بل التزم بع�ض املت�أخرين كون 

املن�صوب بعد »ذا« متييزاً، ولخت�صا�س »حبَّذا« ببع�س الأحكام كان من املنا�صب اإفرادها 

بب�ب م�صتقل كم� فعل يف »الت�صهيل«، و»عمدة احل�فظ«.

وجتدر الإ�ص�رة اإىل اأنَّه ق�ل يف اآخر ب�ب »حبَّذا«: »وقد يجر ف�عل »حب« بب�ء زائدة، 

وم�  التعجب،  اأفعل  عن  للحديث  مهد  فقد  هن�  ومن   ،
(1(

التعجب« اأفعل  بف�عل  ت�صبيهً� 

اأ�صبهه:

يجعلهم�  م�  التالزم  من  الب�بني  هذين  وبني  التَّف�صيل«:  اأفعل  و»ب�ب  التَّعجب«  »ب�ب   -

قرينني يف جميع م�صنف�ته النحوية، ويظهر ارتب�طهم� من ج�نب املعنى وال�صي�غة، ولتوثيق 

الرتباط اأرجاأ ابن مالك احلديث عن اأحكام بناء فعلي التعجب اإىل اآخر الباب؛ ليبداأ باب 

يف  منه  �صيغ  مم�  ا�صمً�  اأفعل  موازن  للتف�صيل  »ي�ص�غ  ق�ل:  بن�ئه،  ب�أحك�م  التف�صيل  ا�صم 

.
(((

التعجب فعاًل على نحو م� �صبق من اطراد و�صذوذ وني�بة اأ�صد و�صبهه«

وبذا يكون ابن م�لك قد ختم ب�ب اأفعل التف�صيل ب�حلديث عن اإعم�ل ا�صم التف�صيل، 

فهو من امل�صتق�ت الع�ملة؛ اإل اأنَّ �صبهه ب�أفعل املتعجب به »اأوجب له الق�صور عن ال�صفة 

امل�صبهة يف اللفظ ويف العمل. اأم� يف اللفظ فلزومه يف ح�ل التنكري لفظً� واحداً، واأم� يف 

. وك�ن هذا اخلت�م 
(((

العمل فكونه ل يرفع ف�عاًل ظ�هراً اإل على لغة �صعيفة حك�ه� �صيبويه«

خري متهيد للحديث عن امل�صتقات العاملة.

- امل�صتق�ت الع�ملة: وهي �صبعة حتدث عنه� يف ثالثة اأبواب؛ الأول »ب�ب ا�صم الف�عل«، 

املب�لغة  املب�لغة«، وهي حمولة عن �صيغة ف�عل لق�صد  نه ف�صاًل حتدث فيه عن »�صيغ  و�صمَّ

فك�ن من املن��صب ذكره� يف هذا الب�ب، وختمه بف�صل عر�ض فيه لـ »ا�صم املفعول«، ووجه 

)1) الت�صهيل 9)1.

))) الت�صهيل ))1.

))) �رشح الت�صهيل )/65.
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ذكره �صمن هذا الباب اأنه »ي�صرتط يف اإعماله ما �رشط يف اإعمال ا�صم الفاعل من اعتماد 

على �ص�حب مذكور اأو منوي اأو على نفي �رشيح اأو موؤول اأو على ا�صتفه�م موجود اأو 

 .
(1(

مقدر اأو غري ذلك«

ويف الب�ب الث�ين حتدث عن »ال�صفة امل�صبهة ب��صم الف�عل«، وختم احلديث عن امل�صتق�ت 

م على غريه كم�  الع�ملة بـ»ب�ب اإعم�ل امل�صدر«، ول اأجد وجهً� لت�أخره؛ اإذ الأ�صل اأن ُيقدَّ

�فية«، لأنَّ جميع امل�صتق�ت حممولة يف العمل على اأقوى العوامل  فعل يف »�رشح الك�فية ال�صَّ

وهو الفعل، وهي م�صتقة منه، اأم� امل�صدر فهو اأ�صل والفعل فرعه. وقد �صمن هذا الب�ب 

احلديث عن »ا�صم امل�صدر«، وختمه ب�حلديث عن »اأ�صم�ء الأفع�ل«.

ثالثة  يف  وج�ءت  املجرورات،  ذكر  يف  �رشع  املن�صوب�ت  عن  حديثه  ختم  اأن  وبعد 

اأبواب:

- »ب�ب حروف اجلر �صوى امل�صتثنى به�«: وف�صل فيه احلديث عن حروف اجلر ومع�نيه� 

اإعم�له� حمذوفة، وعن ق�ص�ي� الف�صل بني اجل�ر  وني�بته� عن بع�صه�، وختم ب�حلديث عن 

وغريه  الأ�صل،  هو  ب�حلرف  املجرور  لأنَّ  اجلر  حروف  عن  احلديث  م  وقدَّ واملجرور. 

حممول عليه.

اأنَّ حروف الق�صم ج�رة للمق�صم به؛  - »ب�ب الق�صم«: ووجـه ذكـره يف هذا املو�صع 

اجلر  حروف  مع�ين  عن  حديثهم  يف  النحويني  عند  جرى  الق�صم  حروف  ذكر  ف�إن  لذا 

لوجود  ال�ص�فية«،  و»الك�فية  »التَّ�صهيل«  يف  بب�ب  اأفرده  وقد  اجلر.  عمل  يف  ل�صتوائه� 

يف  اجل�ر  احلرف  وجود  لأنَّ  اأفرد  ورمب�  الق�صم،  اأ�صلوب  به�  يخت�ض  وتفريع�ت  اأحك�م 

حذف  ثم  ق�صمً�،  اأق�صم  »الأ�صل:  م�لك:  ابن  ق�ل  فعله؛  ذكر  عن  فرع  الق�صم  اأ�صلوب 

جمروراً  به  املحلوف  ويدعون  الفعل  يحذفون  وكذلك  عنه،  م�صدره  ا�صم  ون�ب  الفعل، 

)1) �رشح الت�صهيل )/88.
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 .
(1(

ب�أحد احلروف امل�صتعملة يف الق�صم«

- »ب�ب الإ�ص�فة«: و�صمنه �صبعة ف�صول حتدث فيه� عن اأحك�م الإ�ص�فة، وقد اأخرت 

لأن اجلر ب�لإ�ص�فة فرع عن اجلر ب�حلرف، فهو خف�ض على نية تقدير احلرف. وقد ختمه 

بف�صل حتدث فيه عن اأحك�م امل�ص�ف اإىل ي�ء املتكلم، ولأنه ل يوؤخر البي�ن عن وقت احل�جة 

ف�صل يف اأحك�م نداء امل�ص�ف اإىل ي�ء املتكلم، وك�ن قد خ�صه� مببحث م�صتقل بعد ب�ب 

النداء يف »اخلال�صة الألفية«. 

الإعرابية  الأ�صك�ل  جمموع�ت  ذكر  وي�صتوفى  املجرورات،  اأنواع  من  ينتهي  وبذلك 

من  اأي  حتت  اإدراجه�  ميكن  ل  التي  التوابع  درا�صة  يف  وي�رشع  الأ�صم�ء،  على  اجل�رية 

املجموع�ت ال�ص�بقة؛ لأنه� ترفع اإن ك�نت ت�بعة ملرفوع، وتن�صب اإن ك�نت ت�بعة ملن�صوب، 

وجتر اإن ك�نت ت�بعة ملجرور، فحكمه� حكم متبوعه�:

- »ب�ب التوابع«: وجعله� �صتة اأبواب؛ حتدث يف اأوله� عن حد الت�بع وبع�ض اأحك�مه 

الع�مة، ثم حتدث عن التوابع اخلم�صة، ورتبه� على النحو الت�يل: »التوكيد«، ثم »النعت«، 

ثم »عطف البي�ن«، ثم »البدل«، ثم »عطف الن�صق«. 

وقد خ�لف بذلك امل�صهور يف الرتتيب، وم� اأملح اإليه هو يف اآخر »ب�ب البدل«؛ اإذ ق�ل: 

»ويبداأ اجتم�ع التَّوابع ب�لنَّعت؛ لأنَّه كجزء من متبوعه، ثم بعطف البي�ن لأنَّه َج�ٍر جمراه، 

ثم ب�لتَّوكيد؛ لأنَّه �صبيه بعطف البي�ن يف جري�نه جمرى النَّعت، ثم ب�لبدل لكونه ت�بعً� كال 

ت�بع؛ لكونه ك�مل�صتقل، ثم بعطف النَّ�صق لأنَّه ت�بع بوا�صطة، فيق�ل: َمَرْرُت ِب�أَِخيَك الَكِرمِي 

.
(((

�ِلٍح َوَرُجٍل اآَخَر« ِه َرُجِل �صَ ٍد َنْف�صِ مَّ حُمَ

�بق ب�ص�حب »الإي�ص�ح« كم� ذكر ن�ظر  ويبدو اأنَّ ابن م�لك قد اقتدى يف ترتيبه ال�صَّ

)1) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/860.

))) �رشح الت�صهيل )/))).
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، فُيعتذر له مب� اعُتِذر لأبي علي يف ترتيبه التوابع؛ وهو اأنَّ »التَّوكيد اأوىل ب�لتَّبعيَّة 
(1(

اجلي�ض

فة فم� ي�صتف�د منه� زائد على م�  � ال�صرِّ د واحد. واأمَّ د واملوؤكرِّ فة؛ لأنَّ مدلول املوؤكَّ من ال�صرِّ

م اأبو علي التَّوكيد ثم اأتى ب�لنَّعت بعده؛ لأنَّ النَّعت واملنعوت  ل؛ فلذلك قدَّ ي�صتف�د من الأوَّ

يء الواحد؛ لأنَّه املنعوت يف املعنى، ثم اأتى بعطف البي�ن؛ لأنَّ الأ�صل فيه اأن يكون  ك�ل�صَّ

� البدل فهو على تقدير تكرير الع�مل؛ ف�لتَّبعيَّة  بدًل، واإمن� اأُْجري جَمَْرى النَّعت ولي�ض به. واأمَّ

 � واأمَّ البي�ن.  عطف  وهو  جمراه  جرى  وم�  النَّعت  بعد  ُيذكر  اأن  فوجب  ببيرِّنة  لي�صت  فيه 

العطف بحرف ف�لثَّ�ين فيه غري الأول، واإن ك�ن مثله يف الإعراب، والبدل لي�ض كذلك بل 

.
(((

راً عنه« ل يف املعنى اأو منٌَّزل منزلته؛ فلذلك ك�ن العطف ب�حلرف موؤخَّ هو الأوَّ

ابن  فعل  وكذا  النَّعت،  ب�ب  على  التَّوكيد  ب�ب  التَّ�صهيل  يف  »قدم  الأ�صموين:  وق�ل 

ل، والنَّعت على ِخالف  خم�رشي وهو ح�صن؛ لأنَّ التَّوكيد مبعنى الأوَّ ال�رشَّاج واأبو علي والزَّ

ل فقط،  ن حقيقة الأوَّ ل وح�ًل من اأحواله، والتَّوكيد يت�صمَّ ن حقيقة الأوَّ معن�ه؛ لأنَّه يت�صمَّ

 .
(((

م يف الك�فية النَّعت« وُقدرِّ

عن  احلديث  اآخر  يف  ذكره  ووجه  النرِّداء«،  »ب�ب  عن  م�لك  ابن  حتدث  ذلك  وبعد 

املعرب�ت من الأ�صم�ء اأنَّ املن�دى يعر�ض له البن�ء فلي�ض معربً� على الإطالق، فك�ن ت�أخريه 

من��صبً� ل�صعفه عن درجة املعرب�ت مطلقً�.

ُيغفل  ومل  املختلفة،  اأحك�مه  عن  ف�صول  وتوابعه: وحتدث يف خم�صة  النَّداء«،  »ب�ب   -

الإ�ص�رة اإىل م�ص�ألة نداء امل�ص�ف اإىل ي�ء املتكلم؛ فق�ل: »قد تقدم يف ب�ب الإ�ص�فة تبيني ح�ل 

.
(((

امل�ص�ف اإىل الي�ء اإذا ك�ن من�دى بب�صط وا�صتيف�ء؛ ف�أغنى ذلك عن التكلم فيه الآن«

كر على النعت،  )1) قال يف متهيد القواعد 7/)8)) يف �صدر ب�ب التوكيد: »ول اأعلم ال�صبب يف تقدمي امل�صنف له يف الذرِّ

وك�أنه اقتدى ب�ص�حب الإي�ص�ح ف�إنه قدم ذكر التوكيد على بقية التوابع«.

))) متهيد القواعد 7/)8)). وهذا الن�ض هو م� تعلل به ابن اأبي الربيع ل�ص�حب الإي�ص�ح.

))) �رشح الأ�صموين مبنت ح��صية ال�صب�ن )/))10.

))) �رشح الت�صهيل )/05).
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 ثم ذكر توابع النداء؛ وهي: »ال�صتغ�ثة والتعجب وال�صبيه به�«، و» الندبة«، و»اأ�صم�ء 

لزمت النداء«، و»ترخيم املن�دى«. وجميع الأ�صم�ء يف هذه الأبواب -ول�صيم� امل�صتغ�ث 

واملندوب واملرخم وغريه�- هي يف الأ�صل من�داة، واإمن� اأُفردت ب�أبواب م�صتقلة لتفرده� 

عن ب�ب النرِّداء ببع�ض الأحك�م الفرعيَّة. 

هذه  ذكر  ووجه  بهم�«:  اأحلق  وم�  والإغراء  التحذير  و»ب�ب  الخت�ص��ض«  »ب�ب   -

الأبواب بعد ب�ب النداء وتوابعه اأنَّ ال�صم املن�صوب فيه� عمل فيه فعل حمذوف ل يجوز 

اإظه�ره، وقدم الخت�ص��ض لأنه اأوثق �صبهً� ب�لنداء؛ ق�ل يف �صدر الب�ب: »اإذا ق�صد املتكلم 

بعد �صمري يخ�صه اأو ي�ص�رك فيه ت�أكيد الخت�ص��ض اأوله »اأيًّ�« معطيه� م� له� يف النرِّداء اإل 

:
(((

؛ لذا ق�ل يف اخلال�صة الألفية 
(1(

حرفه«

»يَ���« ُدوَن  َك���ِن���َداٍء  ������ُض  َك����أَيُّ���َه���� ال��َف��تَ��ى ِب����إِثْ���ِر اَْرُج���وِن���يَ����الْخ��ِت�����صَ

يرد  ب�لنرِّداء كونه على �صورته »اأّي« غ�لبً�، فال  �صبه الخت�ص��ض  ال�صب�ن: »وجه  ق�ل 

اأن تقول  اأن املن�صوب على الخت�ص��ض املقرون بـ»األ« لي�ض على �صورة املن�دى. ولك 

مرِّ وت�رة  وجه ال�صبه اأن كاًل من الخت�ص��ض والنرِّداء يوجد معه ال�صم ت�رة مبنّيً� على ال�صَ

من�صوبً�، وهذا اأوجه من قول �صيخن� ال�صيد: جميئه على �صورة النرِّداء؛ اإمن� هو يف اأيه� واأيته� 

.
(((

ل غري«

وقبل اأن يدر�ض ابن م�لك جمموعة الأفع�ل مهد له� مبجموعة من املو�صوع�ت ال�رشفيَّة، 

الب�ب  »هذا  عقيل:  ابن  ق�ل  ف�صول؛  ثم�نية  و�صمنه  ومع�نيه�«،  الأفع�ل  »اأبنية  وهي: 

يذكر يف التَّ�رشيف، وك�أن امل�صنف ذكره هن� لبي�ن ح�ل الع�مل الذي انق�صى الكالم يف 

)1) الت�صهيل 191.

))) الألفية ]0)6[.

))) ح��صية ال�صب�ن )/0))1-1))1.
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، ثم »ب�ب همزة الو�صل«، وقد ق�ل يف �صدر �رشحه رابطً� اإي�ه مب� قبله: »ملَّ� 
(1(

معمولته«

اإىل  واحتيج  كذلك،  لي�ض  وم�  بهمزة  منه�  املبدوء  وُعلم  الأفع�ل،  اأبنية  ا�صتيف�ء  من  ُفِرَغ 

. ثم »م�ص�در الثالثي«، 
(((

تبي�ن همزة الو�صل؛ ا�صتعني على ذلك ب�لإح�لة على م� تقدم«

ب�صفة«،  ولي�ض  تقدم  م�  لغري  اأوله  امليم يف  زيدت  م�  »ب�ب  ثم  الثالثي«،  و»م�ص�در غري 

و»ب�ب اأ�صم�ء الأفع�ل والأ�صوات«.

ثم �رشع يف احلديث عن اإعراب الفعل مبتداأ بح�لة البن�ء التي تعر�ض للفعل امل�ص�رع، 

فدر�ض:

- »ب�ب نون التوكيد«، ثم »ب�ب منع ال�رشف«، و»ب�ب الت�صمية بلفظ ك�ئن م�ك�ن«: وقد 

�صمن ب�ب التوكيد ثالثة ف�صول، ختمه� ب�حلديث عن »التنوين«، ليمهد لدرا�صة املمنوع 

من ال�رشف، وذكر هذا الب�ب من الأ�صم�ء يف درا�صة الأفع�ل؛ لأن الأ�صل يف ال�صم اأن 

 .
(((

يكون من�رشفً�، فلم� اأ�صبه الفعل منع من ال�رشف، كم� اأنه اإذا اأ�صبه احلرف ُبني

وبني نوين التوكيد واملمنوع من ال�رشف تالزم يف م�صنف�ت ابن م�لك، ويف تعليل ذلك 

�صبه  فيه  التوكيد لأنَّ  ين�رشف: »ذكره عقب نوين  بداية مو�صوع م� ل  ال�صب�ن يف  يقول 

الفعل، فله تعلق به كم� اأنَّ لهم� تعلقً� به؛ ولأنَّ نوين التوكيد ثقيلة وخفيفة، وهذا الب�ب 

من  املن�رشف. واإن مل يكن مق�صوداً  ين�رشف، واخلفيف وهو  الثقيل وم� ل  م�صتمل على 

 .
(((

الب�ب ب�لذات«

ويف ب�ب املمنوع من ال�رشف ظهرت بو�صوح بع�ض الأحك�م املتعلقة بق�ص�ي� التَّ�صمية؛ 

ك�لت�صمية ببع�ض الأو�ص�ف، اأو ت�صمية املذكر ب�ملوؤنث، اأو ب�لأعداد املركبة، اأو ب�لفعل، اأو 

)1) امل�ص�عد )/585.

))) �رشح الت�صهيل )/)6).

))) ينظر: تو�صيح املق��صد )/1189

))) ح��صية ال�صب�ن )/79)1.
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ب�أعجمي غري علم يف لغته، اأو الت�صمية بـ»يد« ونحوه، اأو بـ»كلت�«، اأو ب�أوزان اجلموع، 

اأو غري ذلك، واأثره� يف م�ص�ألة املنع من ال�رشف. ويف راأيي اأنَّ هذه امل�ص�ئل -وم� حتمله 

من غرابة وتفريع�ت- ق�دته اإىل و�صع ب�ب م�صتقل بعد املمنوع من ال�رشف هو: »ب�ب 

التَّ�صمية بلفظ ك�ئن م� ك�ن«؛ اأي الت�صمية ب�أي لفظ ك�ن.

- »ب�ب اإعراب الفعل وعوامله«: ويف هذا اجلزء من »التَّ�صهيل« عر�ض ابن م�لك لأوجه 

ترتيبه  بح�صب  رتبه�  وقد  واجلزم،  والنَّ�صب  الرفع  وهي  الأفع�ل،  يف  املمكنة  الإعراب 

للمعرب�ت من الأ�صم�ء؛ فتحدث اأوًل عن رفع الفعل، ثم ن�صبه، ثم م� انفرد به عن ال�صم 

وهو اجلزم، يف مق�بل حديثه عن املجرورات من الأ�صم�ء. وي�ص�ر اإىل اأنَّه قد عر�ض لذلك 

الرفع  وجعل  اجلزم«.  عوامل  والث�ين:  ون�صبه،  الفعل  رفع  وفيه  الأول:  ب�بني؛  يف  كله 

الفعل امل�ص�رع  اإذ اكتفى بقوله: »يرفع  الفعل معنوي،  والنَّ�صب يف ب�ب لأنَّ ع�مل رفع 

. ثم �رشع ب�حلديث 
(1(

لتعريه من الن��صب واجل�زم، ل لوقوعه موقع ال�صم خالفً� للب�رشيني«

عن عوامل النَّ�صب.

وختم مب�حث النَّحو ببع�ض الأبواب املتفرقة، وهي:

- »ب�ب تتميم الكام على كلم�ت مفتقرة اإىل ذلك«: وجعله للحديث عن كلم�ت متفرقة؛ 

ق�ل ابن عقيل: »لكرثة دورانه�، وت�صعب اأحك�مه�، وعدم تعلقه� بتم�م معن�ه�، وا�صتعم�له� 

بب�ب من الأبواب ال�ص�بقة؛ اأفردت ب�لذكر، وك�ن التعبري: »بتتميم الكلم�ت« لأنَّه �صبق يف 

.
(((

الأبواب ذكر �صيء من اأحك�مه�«

بتنظيم  عر�صه  م�لك  ابن  اأنَّ  اإل  الكلم�ت  هذه  بني  رابـط  ل  اأنَّـه  مـن  الرغـم  وعلـى 

اخلية، ومم� عر�ض له: كيف، وقد، وهل، وحروف  يتمثـل فـي الإفـ�دة مـن الف�صـول الدَّ

و»بلى«،  و»اإي«  »نعم«  اجلواب  وحروف  و»ي�«،  »ه�«  التنبيه  وحرف�  التح�صي�ض، 

)1) الت�صهيل 8)).

))) امل�ص�عد )/)0).
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و»كال«، و»اأم�«.... 

- »ب�ب احلك�ية« و»ب�ب الإخب�ر«؛ اأي الإخب�ر ب�لذي وفروعه، وب�لألف والالم. ووجه 

للتدريب يف  النَّحويون  ب�ب و�صعه  بقوله: »وهو  ابن ه�ص�م  ذكره  م�  الب�ب  بهذا  اخلت�م 

.
(1(

الأحك�م النَّحوية، كم� و�صع الت�رشيفيون م�ص�ئل التمرين يف القواعد الت�رشيفية«

واأنهى ابن م�لك كت�به مبجموع�ت �رشفية ولغوية و�صوتية وهج�ئية.

هذا عر�ض ملنهج ابن م�لك يف ترتيب املو�صوع�ت النَّحوية، وهو كم� يظهر عملية ذات 

ج املو�صوع�ت  ن منهجً� تعليمّيً� فريداً يف تدرُّ اأبع�د علمية وفكرية واأ�صولية، ت�ص�فرت لتكورِّ

وترابطه�، وا�صتدع�ء الالحق لل�ص�بق، حتى غدا هذا املنهج هو ال�صورة ال�ص�ئدة يف جم�ل 

را�ص�ت النَّحوية.  الدرِّ

ول يفوتني التَّنبيه على اأنَّ الوحدة املو�صوعية ك�نت ح��رشة يف ف�صول الأبواب كم� 

ك�نت يف الأبواب ذاته�، فقد ك�ن للف�صول �صمن كل ب�ب �صلة وثيقة مبو�صوع الب�ب؛ 

فهو يبداأ بذكر التعريف�ت واملحرتزات حتى يتحدد مفهوم الب�ب، ثم يذكر ق�صية الإعراب 

وعالمته والع�مل فيه، ثم ي�رشع يف الف�صول التي غ�لبً� م� تكون ق�ص�ي� جزئية �صمن الب�ب، 

وقد تت�صمن بع�ض الأحك�م املخ�لفة لأ�صله، وهو يبدوؤه� ب�لأ�صهر والأظهر، ويتدرج حتى 

ي�صل اإىل الق�ص�ي� العقلية، ول�صيم� احلذف والتقدير والت�أويل.

وترابط  وا�صحة  وفق خطة  ي�صري  ك�ن  م�لك  ابن  اإنَّ  القول  ميكن  العر�ض  هذا  وبعد   

ر�ض النَّحوي، ودليل  منهجي بني الأبواب، وهو يرى ذلك جزءاً من الق�ص�ي� العلمية يف الدَّ

ذلك حر�صه على ذكر من��صبة الأبواب واملو�صوع�ت وربطه� ببع�ض، ثم �ص�ر على ذلك 

�رشاح تراثه من بعده الذين ا�صتدركوا عليه ربط م� اأغفله من من��صب�ت الأبواب؛ وم� ذاك 

اإل لقن�عتهم بتلك املنهجية يف الرتتيب غري امل�صبوق يف الت�أليف النحوي. 

)1) اأو�صح امل�ص�لك )/8)).



575

ثم اإنه قد ظهر وا�صحً� من ن�صه اأنَّ فكرته يف التبويب تقوم على اأ�ص��ض املعمولت، اأو 

الأ�صك�ل الإعرابية؛ مبعنى اأنَّ التَّبويب والتَّق�صيم الداخلي يقوم على اأوجه الإعراب، فهن�ك 

املرفوع�ت ثم املن�صوب�ت ثم املجرورات ثم املجزوم�ت، »وك�أن يف هذا املنطلق حم�ولة 

. ومل 
(1(

للربط بني امل�ص�ئل النحوية ليت�صنى جمعه� للمتعلم فتي�رش عليه تلقي النحو وتعلمه«

يكن ابن م�لك اأول من �ص�ر على هذا املنهج؛ بل �ُصبق مب�صنف�ت منه� »اللمع يف العربية« 

مل  لكنه�  للحريري؛  الإعراب«  و»ملحة  للمج��صعي،  النحو«  يف  و»املقدمة  جني،  لبن 

تخل من اإغف�ل مو�صوع�ت رئي�صة يف الدر�ض النحوي بحجة التي�صري والت�صهيل، ف�صاًل 

 .
(((

عن الوقوع يف الترِّكرار وال�صطراب

اأو  خلطً�،  فيه  جند  نك�د  فال  كبرياً؛  مبلغً�  تيب  والرتَّ التَّنظيم  من  »الت�صهيل«  بلغ  وقد 

م اإىل اأنَّ  ا�صطرابً�، اأو �صي�عً� للمنهجية يف التَّ�أليف، اأو غري ذلك؛ لأنَّه »اهتدى بفكره املنظَّ

قة،  خري طريقة لعر�ض امل�دة النَّحوية وال�رشفيَّة هو جمع املت�ص�به منه� يف جمموع�ت من�صَّ

�بقة -على وفق اأ�ص�ض  تلم �صت�ت عدد من املو�صوع�ت التي ك�نت توزع يف املوؤلف�ت ال�صَّ

.
(((

معينة- يف ثن�ي� الكت�ب ك�أبواب م�صتقلة، اأو �صمن اأبواب مو�صوع�ت اأخرى«

وي�ص�ر اإىل اأنَّ تق�صيم امل�دة اإىل اأبواب والأبواب اإىل الف�صول مظهر من مظ�هر التَّجديد 

يف من�هج التَّ�أليف عند ابن م�لك، يقول الدكتور حممد برك�ت: »اعتمد �ص�حب الكت�ب 

ابن  و�ص�ر  ف�صول،  اإىل  تق�صيمه  عند  الزخم�رشي  ووقف  اأبواب،  اإىل  النَّحو  تق�صيم  على 

احل�جب على نهج �ص�حب املف�صل يف التق�صيم، دون اهتم�م بتبويب اأو تف�صيل، ثم ج�ء 

اأحدث من�هج  اأبواب، وفروعه� يف ف�صول، مم� يعد  امل�ص�ئل يف  م روؤو�ض  ابن م�لك فنظَّ

.
(((

التق�صيم يف الت�أليف«

)1) النحو التعليمي 7).

))) ينظر: تطور الدر�ض النحوي 88، والنحو التعليمي 7)-)).

))) من�هج الت�أليف النحوي 6)).

))) الت�صهيل ))، درا�صة التحقيق.
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وخت�مً� ف�إنَّ »الك�فية ال�ص�فية« وخال�صته� »الألفية« -على خالف عمدة احل�فظ - مل 

تبتعدا عن هذا املنهج، واإن اختلف بع�ض الرتتيب اأو ظهرت بع�ض املو�صوع�ت م�صتقلة، 

لكن املنهجيَّة وا�صحة؛ اإذ ل تزال املجموع�ت النَّحوية مرتابطة واإن تغري ترتيبه�، وهذه 

الفروق ال�صكلية »اإن دلت على �صيء ف�إمن� تدل على اجته�د ابن م�لك، وميله اإىل التطوير 

.
(1(

والتجديد يف كل مرحلة من مراحل الت�صنيف«

)1) الت�صهيل )8، درا�صة التحقيق.
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الف�صل الث�لث

اجتهاده يف الآراء النَّحوية

- املبحث الأول: اأبرز دلئل الجته�د يف الإاء النحوية عند ابن م�لك.

- املبحث الث�ين: �صور اجته�داته يف الآراء النحوية و�صواهده�.
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الف�صل الث�لث

اجته�ده يف الآراء النَّحوية

اأدرك اأعالم النَّحو بعد ابن م�لك- قبل املع��رشين الذين جتمعت بني اأيديهم م�صنَّف�ت 

لني والآخرين- اأنَّه ك�ن ن�صيج وحده، وفريد ع�رشه، فلم يتع�صب ملذهب اأو راأي، ومل  الأوَّ

مني؛ بل ك�ن كثري املن�ق�صة لهم، ن�قمً� على املقلرِّدين من العلم�ء  يقف مقد�صً� لأقوال املتقدرِّ

ة اجته�ده و�صعة معرفته يف الفنون  � الإم�م ابن م�لك فلقوَّ وامل�صنرِّفني، يقول ابن الطيرِّب: »اأمَّ

العربيَّة ل يتقيَّد مبذهب من املذاهب؛ لأنَّ احلق -كم� ق�ل ابن ه�ص�م- ل يتقيَّد بهم، بل 

.
(1(

ينظر يف امل�ص�ئل النَّحوية نظر املجتهدين«

واإنَّ النظرة الجته�دية من ابن م�لك جت�ه م�ص�ئل النَّحو وق�ص�ي�ه تعدُّ من اأهم العوامل 

 
(((

التي ُتف�رشرِّ ظ�هرة تع�ر�ض اأقواله النَّحوية بني م�صنَّف�ته املختلفة؛ بل راأى بع�ض الب�حثني

ابن م�لك ك�ن  اأنَّ  هذا ال�صطراب يف الآراء منقبة ُيحمد عليه�، لأنه� حتمل دللة على 

العزة فيبقى على اخلط�أ بعد تك�صف ال�صواب،  ت�أخذه  النيَّة، ل  اإىل احلق، خ�ل�ض  �عً�  رجَّ

يقول الدكتور عبد الع�ل مكرم: »ولعل ولع ابن م�لك ب�لتم��ض الأدلة للم�ص�ئل النَّحوية، 

اأي الذي ل دليل عليه ل ُيلتفت اإليه، وم� اتَّ�صف به من  وحر�صه على ذلك اإمي�نً� منه ب�أنَّ الرَّ

.
(((

ف�صيلة الرجوع اإىل احلق؛ ك�ن داعيً� له اإىل تعديل اآرائه اأو تغيريه�«

)1) في�ض ن�رش الإن�رشاح 1/)5).

))) منهم الدكتور عبد الع�ل مكرم يف بحثه »تع�ر�ض الآراء يف نحو ابن م�لك«، وهو بحث من�صور يف جملة البحث العلمي 

والرتاث الإ�صالمي )ع )-�ض 01)1هـ). والدكتور م�صطفى ال�صمني يف كت�به »الرتدد يف بع�ض اآراء ابن م�لك النحوية 

وال�رشفية بني الك�فية والألفية والت�صهيل«.

))) »تع�ر�ض الآراء يف نحو ابن م�لك« 181.
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املبحث الأول: اأبرز دلئل الجتهاد يف اآراء ابن مالك النَّحوية:

ب�لأمر  لي�ض  النَّحو  ابن م�لك يف م�ص�ئل  الوقوف على اجته�دات  اأنَّ  م� من �صكٍّ يف 

املجهد؛ لأنَّ معظم تلك الجته�دات ك�نت ترد يف �صي�قني ب�رزين، ودليلني وا�صحني، 

يلحظ�ن ب�أدنى ت�أمل:

الدليل الأول: 

التَّ�رشيح  حدَّ  الأحي�ن  من  كثري  يف  تبلغ  وهي  امل�ص�ألة،  يف  ب�جته�ده  املوحية  اإ�ص�راته 

يف  ذكره  م�  الإ�ص�رة  األف�ظ  فمن  التَّعليل؛  اأو  التَّوجيه  اأو  اأي  الرَّ بهذا  القول  اإىل  ب�أ�صبقيَّته 

اعرتا�صه على �صيبويه الذي جعل »ع�صى« ت�مة عند اقرتان خبه� بـ»اإن«، ق�ل ابن م�لك: 

. ومن التلميح ب�لتجديد يف التعليل 
(1(

»ُقلت: والوجه عندي اأن جُتعل »ع�صى« ن�ق�صة اأبداً«

قوله بعد اأن ذكر علة امتن�ع �صوغ اأفعل التَّعجب من الأفع�ل التي بن�ء الو�صف منه� للمذكر 

»اأفعل« وللموؤنث »فعالء«: »وهذا التَّعليل هو امل�صهور عند النَّحويني، وعندي تعليل اآخر 

. وقد ي�صري اإىل ا�صتدراكه على املجتهدين اأنف�صهم م� اأغلفوه، ومنه قوله يف 
(((

اأ�صهل منه...«

حديثه عن الأفع�ل النَّ�ق�صة: »جرت ع�دة النَّحويني ب�إطالق القول يف كون هذه الأفع�ل 

�ض لذلك  تدخل على املبتداأ، فال ُيبيرُِّنون امتن�ع بع�ض املبتداآت من دخوله� عليه�، وقد تعرَّ

.
(((

بع�صهم دون ح�رش، وقد بيَّنت م� اأغفلوه من ذلك، ف�إنَّ احل�جة داعية اإىل معرفته«

وق�ل يف م�ص�ألة ثبوت خب املبتداأ بعد »لول«: »وهو مم� خفي على النَّحويني اإل الرم�ين 

.
(((

وال�صجري، وقد ي�رشت يل يف هذه امل�ص�ألة زي�دة على م� ذكراه«

)1) �رشح الت�صهيل 1/)9).

))) �رشح الت�صهيل )/5).

))) �رشح الت�صهيل 5/1)).

))) �صواهد التو�صيح 65.
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امل�ص�ئل  بع�ض  يف  وجتديده  اجته�ده  خالله�  من  ُيفهم  التي  الإ�ص�رات  بع�ض  فهذه   

النَّحوية.

للة على اجته�ده يف الو�صول اإىل ال�صواب واأ�صبقيته اإليه  اأم� ت�رشيح�ته الوا�صحة يف الدَّ

فمنه� اأنَّه ا�صتثمر القول ب�إمك�نية حذف املميز يف ب�ب »نعم« و»بئ�ض« للعلم به يف توجيه 

النُّ�صو�ض التي يوهم ظ�هره� اأنَّ ف�عل »نعم« و»بئ�ض« علم اأو م�ص�ف اإىل علم، فتكون 

 م�صندة اإىل �صمري حذف 
(1(

»نعم« يف نحو قول النَّبيs: »ِنْعَم َعْبُد اهلِل َخ�ِلُد بن الَوِليِد«

توجيه�ت  م�لك: »وهذه  ابن  ق�ل  بدل؛  مبتداأ، و»خ�لد«  اهلل«  به، و»عبد  للعلم  مف�رشه 

.
(((

اأُعنت عليه� ومل اأ�صبق اإليه�«

ويف مو�صع اآخر ح�ول ابن م�لك توجيه اإ�صك�ل ج�ء عن �صيبويه حني مثل بـ»ُربَّ َرُجٍل 

بـ»رب«، والإ�صك�ل ح��صل  اإىل »رجل«  الفعل »يقول«  بتعدية  َذِلَك«، ثم حكم  َيُقوُل 

ن اإعم�ل فعل �صمري متَّ�صل يف مف�رشه، وهو غري ج�ئز ب�إجم�ع؛  يف اأنَّ هذا القول يت�صمَّ

ق�ل ابن م�لك: »وقد اأخذ اأكرث الن��ض هذا املث�ل على ظ�هره، فمنهم من خط�أ فيه �صيبويه، 

ومنهم من �صوبه وتكلف يف ت�أويله، واأح�صنهم م�أخذاً يف الت�أويل اأبو احل�صن بن خروف«، 

وذكر ت�أويله، ثم و�صفه ب�لتكلف، وق�ل: »وقد ي�رش يل بحمد اهلل تخريجه بوجه ل تخطئة 

.
(((

فيه ول تكلف«

وق�ل بعد اأن اأج�ب ابن م�لك على بع�ض اأوجه العرتا�ض الواردة على قول اجلرج�ين 

انفردت  التي  املع�ين  من  قبله  والذي  التوجيه  »وهذا  مبني:  املتكلم  ي�ء  اإىل  امل�ص�ف  ب�أن 

.
(((

ب�لعثور عليه� دون �صبق اإليه�«

«، برقم ]6)8)[.
d

)1) اأخرجه الرتمذي يف �صننه 688/5: »ب�ب من�قب خل�لد بن الوليد

))) �رشح الت�صهيل )/)1.

))) �رشح الت�صهيل )/)18.

))) �رشح الت�صهيل )/80).
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واإذا م� اأردن� النَّظر اإىل الجته�د مبفهومه الع�م الذي ل ي�صتلزم الأوليَّة ف�صيبز يف هذا 

اجل�نب كم كبري من امل�ص�ئل التي حر�ض ابن م�لك على اإبرازه� ومن�ق�صته�، ول�صيم� يف 

� »غفلة  »�صواهد التو�صيح والت�صحيح«، وعبَّ فيه� ب�ألف�ظ متق�ربة تدور حول اأمرين؛ اإمَّ

من النَّحويني« يف من�ق�صة امل�ص�ألة اأو يف الو�صول اإىل ال�صواب فيه�، اأو »خف�ء يف امل�ص�ئل« 

، اأو »وقد اأغفل 
(1(

اأودى اإىل خط�أ يف الأحك�م، كقوله: »وهو مم� خفي على اأكرث النَّحويني«

، اأو »وقد غفل عن هذا كثري من 
(((

، اأو »واأغفل ذلك اأكرث امل�صنرِّفني«
(((

النَّحويون كذا...«

 .
(5(

، اأو »واأكرث النَّحويون ل يعرفون هذا«
(((

النُّح�ة«

النَّحويني«، مم� ُيحمل  اإىل »اأكرث  امل�ص�ئل ك�ن يوجه نقده  اأنَّه يف معظم هذه  ويالحظ 

مم�  »النَّحويني« جميعهم؛  اإىل  بع�صه�  نقده يف  واجته  ي�صتلزم جتديداً،  اجته�د ل  اأنه  على 

ميكن اأن ُيعدَّ جتديداً يف الراأي واأ�صبقية اإليه، بيد اأنَّ اإطالق هذه الأحك�م من ابن م�لك يف 

� لحظه الدكتور حممد ع�صيمة على ابن  هذا املوا�صع ل ميكن اأن ُيوؤخذ على ظ�هره؛ فِممَّ

م�لك يف »�صواهد التو�صيح« اأنَّه »ك�ن ذا وجهني، اإذا تكلم يف »�صواهد التو�صيح« عن 

م�ص�ألة ق�ل: هذا مم� ف�ت النَّحويني، واإذا تكلَّم عن هذه امل�ص�ألة يف كتبه النَّحوية تكلَّم بكالم 

.
(6(

النَّحويني، وهذه ظ�هرة �ص�ئعة كثرياً يف هذا الكت�ب«

الدليل الثَّاين:

م�ص�ئل اأ�ص�ر امل�صتغلون برتاث ابن م�لك يف �رشوحهم وحوا�صيهم وتعليق�تهم ب�أ�صبقيته 

)1) ينظر: �رشح الت�صهيل )/61)، و�صواهد التو�صيح 67، 99، 0)1، 9)1، 150، )19، 16).

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/7) و1))، و�رشح الك�فية ال�ص�فية )/906، )/1170، و�صواهد التو�صيح )) و)5 و9)1.

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/)10 و91).

))) ينظر: �رشح الك�فية ال�ص�فية )/616، و�صواهد التو�صيح 9 و))1.

)5) ينظر: �رشح الك�فية ال�ص�فية )/)70، و�صواهد التو�صيح 1)1.

)6) تنظر ر�ص�لته اإىل الدكتور حممود فج�ل، وقد ن�رشه� يف مقدمة كت�به »احلديث النَّبوي يف النَّحو العربي«. 
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يف القول به�. وت�أخذ هذه ال�صورة اأهميته� الب�لغة من خالل امل�ص�حة الوا�صعة التي �صغلته� 

م�صنف�ت ابن م�لك لدى املت�أخرين، وطبيعة املرحلة من حيث الزده�ر الفكري والثق�يف، 

الدر�ض  واتخ�ذ  واحلديثة،  القدمية  م�صنف�ته�  وانت�ص�ر  وعلم�ئه�،  العربية  طالب  وكرثة 

والتعليق  و�رشحه�  ال�ص�بقني  كتب  تدار�ض  على  الق�ئم  املح�ض  التعليمي  املنحى  النحوي 

عليه�.

م�  اأحدهم�  رئي�صني؛  �صي�قني  يف  ج�ءت  النَّحويني  من  الإ�ص�رات  تلك  اأنَّ  اإىل  وي�ص�ر 

ج�ء يف معر�ض النت�ص�ر لبن م�لك، وبي�ن اأهميَّة راأيه يف توجيه امل�ص�ألة توجيه� �صليمً�، 

وال�صي�ق الث�ين م� ج�ء على �صبيل الطعن يف راأيه مبخ�لفة النَّحويني، وخرق اإجم�عهم.

به�  والتَّ�رشيح  م�لك  ابن  اجته�دات  اإبراز  على  حر�صً�  النَّحويني  اأوائل  من  وك�ن 

عت تعبرياته يف هذا اجل�نب؛ فقد ق�ل  اأبوحي�ن، ول�صيم� يف »التذييل والتكميل«، وقد تنوَّ

يف م�ص�ألة تعليل ابن م�لك بن�ء ال�صم ب�صبه احلرف فقط: »ول اأعلم اأحداً �صلك هذا امل�صلك 

. وق�ل يف مو�صع اآخر: »ول اأعلم اأحداً ذهب اإىل هذا التَّف�صيل يف 
(1(

غري هذا امل�صنرِّف«

. وق�ل يف مو�صع ث�لث: 
(((

امل�صمر فجعل العلم اأعرف من ال�صمري الغ�ئب اإل هذا الرجل«

»وهذا الذي ذهب اإليه امل�صنرِّف مل يذهب اإليه اأحد، وهو اأن يكون اجل�ر واملجرور يقوم 

مق�م الف�عل، فيكون�ن يف مو�صع رفع؛ بل يف ذلك مذاهب، لي�ض قول امل�صنرِّف واحداً 

، وغري ذلك.
(((

منه�«

� املرادي يف »اجلنى الداين« ف�أكرث من نقل اأقوال ابن م�لك، وك�ن حري�صً� على اإبراز  اأمَّ

تفرداته، وذلك يف مق�رنة اآرائه ب�آراء غريه من املتقدمني؛ في�صري اإىل خم�لفته لهم، اأو اإ�ص�فته 

على م� ق�لوا، اأو تركيبه من مذاهبهم مذهبً� جديداً، ومن ذلك م� ق�له �صدر حديثه عن 

)1) التذييل والتكميل 1/))1.

))) التذييل والتكميل )/)11.

))) التذييل والتكميل 7/6)).
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»اأو« الع�طفة: »ومذهب اجلمهور اأنه� ُت�رشك يف الإعراب ل يف املعنى... وق�ل ابن م�لك: 

� ا�صم  ، وذكر يف مو�صع اآخر اأنَّ جمرور »حتى« اجل�رة اإمَّ
(1(

اإنه� ت�رشك يف الإعراب والبن�ء«

الب�رشيني،  مذهب  »هذا  ق�ل:  ثم  امل�ص�رع،  والفعل  »اأن«  من  موؤول  م�صدر  اأو  �رشيح، 

 ،
(((

م��ض« وفعل  »اأن«  من  موؤوًل  م�صدراً  يكون  اأن  اأق�ص�م جمروره�  م�لك يف  ابن  وزاد 

ويف حديثه عن »ملَّ�« التعليقية ذكر اأنَّ للنَّحويني فيه� مذهبني؛ اأحدهم� ل�صيبويه وهو اأنه� 

اأنه� ظرف مبعنى »حني«، ثم ق�ل: »وجمع ابن م�لك يف  حرف، والث�ين للف�ر�صي وهو 

اإذا ويل »مل�« فعل م��ض لفظً� ومعنى فهي ظرف مبعنى  »التَّ�صهيل« بني املذهبني؛ فق�ل: 

.
(((

»اإذ«، فيه معنى ال�رشط، اأو حرف يقت�صي فيما م�صى، وجوبًا لوجوب«

راأي  اإبراز  على  حري�صً�  ك�ن  مو�صوع�ته  وتعدد  م�صنَّف�ته  اختالف  على  ه�ص�م  وابن 

النَّحويني  راأي  ذكر  بعد  ق�ل  اأنَّه  ذلك  ومن  »املغني«،  يف  ول�صيم�  وتفرداته  م�لك  ابن 

يف اأنَّ »اأم« املنقطعة ل تدخل على املفردات: »وخرق ابن م�لك يف بع�ض كتبه اإجم�ع 

. كم� اأكرث من الإ�ص�رة اإىل خم�لفة ابن 
(((

النَّحويني... وزعم اأنه� تعطف املفردات كـ»بل««

البدل  يكون  اأن  النَّحويون  قوله: »واأج�ز  اأدلته يف ذلك، ومنه  وَعَر�َض  للجمهور  م�لك 

ْيُتُه اإيَّ�ُه«، اأو لظ�هر كـ»َراأَْيُت َزْيداً اإيَّ�ُه«. وخ�لفهم يف ذلك ابن  م�صمراً ت�بعً� مل�صمر كـ»َراأَ

م�لك فق�ل: اإنَّ الثَّ�ين مل ُي�صمع، واإنَّ ال�صواب يف الأول قول الكوفيني اإنَّه توكيد كم� يف 

.
(5(

»ُقْمَت اأَْنَت««

داته اأنَّه قد يجعله على راأ�ض بع�ض الأقوال  ومن �صور ذكر اجته�دات ابن م�لك وتفرُّ

اأثن�ء حديثه عن  ق�له يف  م�  مني، ومن ذلك  املتقدرِّ اأعالم  النَّحوية، وعلمً� عليه� يف مق�بل 

)1) اجلنى الداين 7)).

))) اجلنى الداين ))5.

))) اجلنى الداين )59.

))) املغني 99/1).

)5) املغني 5/)8).
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اأقوال،  اأربعة  هن�  للنَّحويني يف »لكن«  اأنَّ  فقد ذكر  َعْمٌرو«؛  َوَلِكن  َزْيٌد  َق�َم  »َم�  عب�رة: 

وق�ل: »الثَّ�ين: لبن م�لك: اإنَّ »لكن« غري ع�طفة، والواو ع�طفة جلملة ُحذف بع�صه� على 

، وق�ل يف اأثن�ء حديثه عن اأق�ص�م خب »ك�د« واأخواته� ب�لنظر 
(1(

رَِّح بجميعه�...« جملة �رشُ

اإىل اقرتانه بـ»اأْن« وجترده منه�: »اأحده�: م� يجب اقرتانه به�، وهو »َحَرى« و»اْخَلْوَلَق«، 

َماُء اأَْن مُتِْطَر«، ول اأعرف من ذكر »َحَرى«  تقول: »َحَرى َزْيٌد اأَْن َيْفَعَل«، و»اْخَلْوَلَقِت ال�صَّ

 .
(((

من النَّحويني غري ابن م�لك«

داته الدم�ميني يف »تعليق الفرائد«، ومن  وممن اهتمَّ ب�إبراز اجته�دات ابن م�لك وتفرُّ

ذلك اأنَّه نقل عن ابن م�لك الفرق بني نوعي الإ�صن�د لديه: املعنوي واللفظي، واأنَّ الأول 

اأي�صً�،  للجمل  ويكون  بل  واحلرف؛  والفعل  ال�صم  بني  م�صرتك  والث�ين  ب�ل�صم،  خ��ضٌّ 

م�ميني: »واملحققون على خالف م� ذهب اإليه  فال يكون من عالم�ت الأ�صم�ء؛ ق�ل الدَّ

.
(((

امل�صنف«

الب�رشيون  يعرف  »ول  و»�صوف«:  »ال�صني«  التنفي�ض  حريف  عن  حديثه  يف  وقـ�ل 

غريهم�، و»�صوف« عندهم اأكرث تنفي�صً� من ال�صني، وخ�لف امل�صنَّف -رحمه اهلل تع�ىل- 

. ويرى ابن م�لك اأنَّ حـرف اجلـررِّ قبـل 
(((

م�ع والِقي��ض« فــي ذلـك، واـ�صتند فيه اإىل ال�صَّ

الألـف والــالم املو�صـولـة يتعلــق مبحـذوف دل عليـه �صـلتهـ�؛ ففـي نحــو قولـه تعــ�ىل: 

]ال�صعراء:   { } ]يو�صف: من الآية 0)[، و{            }

الدم�ميني:  ق�ل  تقديره »زاهدين« و»َق�ٍل«؛  اجلر مبحذوف  يتعلق حرف   ]168 الآية  من 

.
(5(

»وغري امل�صنرِّف يقدر »اأعني«، ولي�ض بجيرِّد«

)1) املغني )/551.

))) �رشح �صذور الذهب 89).

))) تعليق الفرائد 1/)7.

))) تعليق الفرائد 105/1

)5) تعليق الفرائد )/)0).
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هوؤلء هم اأبرز من اأ�ص�ر اإىل تفردات ابن م�لك يف نظري، ومل تخُل كذلك م�صنَّف�ت كل 

من: امل�لقي، والإربلي، وابن عقيل، ون�ظر اجلي�ض، والأزهري، وال�صيوطي، والأ�صموين، 

اأو  والعليمي، وغريهم من الإ�ص�رة اإىل اجته�دات ابن م�لك مع بي�ن موقفهم منه� قبوًل 

رف�صً�.

وعلين� اأن نحرتز فنقول: اإنَّ هذه الإحك�م ب�لتَّفرد والأ�صبقيَّة التي ن�صبه� ابُن م�لك اإىل 

نف�صه، اأو ن�صبه� غرُيه اإليه ت�رشيحً� اأو تلميحً� ل توؤخذ على ظ�هره�؛ بل هي اأحك�م ق�بلة 

للمن�ق�صة والأخذ والرد، ويف م�صنَّف�ت النَّحويني كثري من م�ص�ئل العرتا�ض الق�ئمة على 

نفي اأ�صبقيته يف بع�ض الآراء.

َبه اإىل نف�صه من اأوليَّة يف �رشح الك�فية؛ اإذ ق�ل: »واإمن� قلت: و»م�«   ومن ذلك م� َن�صَ

و»مهم�« يف الأ�صهر؛ لأنَّ جميع النَّحويني يجعلون »م�« و»مهم�« مثل »َمْن« يف لزوم 

 ،
(1(

التَّجرد عن الظرفيَّة مع اأنَّ ا�صتعم�لهم� ظرفني ث�بت يف اأ�صع�ر الف�صح�ء من العرب...«

ابن  ذلك  واعرت�س  ال�رشط،  لفعل  زمان  ظرف  »مهما«  باأنَّ  القول  اأ�صبقية  لنف�صه  فاأثبت 

خم�رشيُّ الإنك�ر على من  د الزَّ ه�ص�م فق�ل: »وهذه املق�لة �َصَبَق اإليه� ابَن م�لك غرُيه، و�صدَّ

.
(((

ق�ل به�«

ويف �ص�هد اآخر ن�صب ابن م�لك اإىل نف�صه القول بق�صم ث�لث من اأق�ص�م الإ�ص�فة اأغفله 

النَّحويون؛ فق�ل: »وقد اأغفل النَّحويون الإ�ص�فة التي مبعنى »يف« وهي ث�بتة يف الكالم 

، ويوؤكد ذلك اأبو حي�ن فيقول: »ل اأعلم اأحداً ذهب اإىل اأنَّ 
(((

الف�صيح ب�لنَّقل ال�صحيح«

)1) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/5)16.

 { ))) املغنــي )/))). وينظــر: الك�صــ�ف )/8)1 يف اعرتا�صـه علـى مـن قـ�ل بظرفيته� يف قوله تع�ىل: {    

]الأعراف: من الآية ))1[. وبني ابن م�لك والزخم�رشي قرابة قرن ون�صف.
))) �رشح الت�صهيل )/1)). ون�صه يف �رشح الك�فية )/906: »واأغفل اأكرث النحويني....«، وقد ا�صتف�د منه ن�ظر اجلي�ض يف 

العتذار لبن مالك يف ن�صبته اإىل نف�صه �رشف الأ�صبقية؛ فقال يف متهيد القواعد 7/)16): »ولكن قول امل�صنرِّف: قد 

اأغفل ذلك اأكرث النحويني؛ يفهم منه اأن اأقلهم مل يغفله بل ذكره؛ ثم اإن ابن احل�جب ذكر امل�ص�ألة يف مقدمته، ورمب� تبع 

يف ذلك الزخم�رشي«. 
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يوطي؛ اإذ ق�ل  . واأنكر هذه الأوليَّة بع�ُض النَّحويني منهم ال�صُّ
(1(

الإ�ص�فة مبعنى »يف« غريه«

كم�  َمَعه،  املذكورون  اجلم�عة  به�  ق�ل  فقد  مردود؛  »وهو  حي�ن:  اأبي  ن�ضرِّ  على  معلقً� 

ده. و�رشح ابن احل�جب يف مقّدمته:  �رشَّحت بنقله عنهم تقوية لبن م�لك ورد لدعوة تفرُّ

.
(((

ب�أنَّ تقدير »يف« اأقل من تقدير »الالم« و»من««

 تفرده يف القول ب�أنَّ من اأق�ص�م جمرور »حتى« 
(((

 وابن ه�ص�م
(((

كم� ن�صب اإليه املرادي

امل�صــدر املوؤول من »اأن« والفعـل امل��صـي، وجعـل منـه قولـه تعـ�ىل: {               } 

الُعكبي؛  عند  م�لك  ابن  قبل  ُذكر  قد  الق�صم  هذا  اأنَّ  واحلق   ،]95 الآية  من  ]الأعراف: 
بـ»اأْن«، والفعل  ، فقدر جمرور »حتى« 

(5(
َعَفوا« اأْن  اإىل  ال�ص�بقة بقوله: »اأي  الآية  ر  اإذ قدَّ

امل��صي.

را�صة التَّف�صيلية بع�صً� من تلك امل�ص�ئل الجته�ديَّة، لنقف على اأبرز �صور  و�صنتن�ول ب�لدرِّ

ف لن� جزء مهمٌّ من فكره النَّحوي. اجته�داته يف الآراء النَّحوية، وليتك�صَّ

املبحث الثاين: �صور اجتهاداته يف الآراء و�صواهدها: 

اجته�دات  يف  مبك�ن  الأهمية  من  م�ص�ألة  على  التَّنبيه  من  لبد  ذلك  يف  وع  ال�رشُّ قبل 

النَّحوية  الأدلَّة  يف  اجته�ده  م�ص�ألة  وهي  اًل؛  مف�صَّ عنه�  احلديث  تقدم  وقد  م�لك،  ابن 

ت�أكيد  اتَّك�أ كثرياً يف  الآراء، وعليه�  اإىل الجته�د يف  اأهم م� دفعه  النَّقلية، وهي  ول�صيم� 

ب من الجته�د  ب�أهم مع�مل هذا ال�رشَّ التَّذكري  التَّفرد والأ�صبقيَّة وخم�لفة اجلمهور، وميكن 

)1) ينظر: متهيد القواعد 7/)16).

 { ))) الهمــع )/67). وينظــر: راأي الزخم�صــري يف الك�ص�ف 78/1) يف نــوع الإ�صـ�فة يف قوله تع�ىل: {          

]البقرة: من الآية )0)[، كم� �رشَّح بهذا النوع من الإ�ص�فة ابن احل�جب يف الك�فية ب�رشح الر�صي )/7)). 
))) ينظر: اجلنى الداين ))5.

))) ينظر: املغني )/89)، وق�ل: »ول اأعرف له يف ذلك �صلفً�«.

)5) التبي�ن 1/)58.
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فيم�يلي:

ت ن�صبته�. ة، وال�صت�صه�د به� متى �صحَّ 1-قبوله القراءات ال�ص�ذَّ

يف. عه غري امل�صبوق يف ال�صتدلل ب�حلديث ال�رشَّ )-تو�صُّ

)-ا�صت�صه�ده بكثري من �صواهد ال�صعر التي مل ُتَر يف م�صنَّف�ت النَّحويني من قبله.

ورة ال�صعر يَّة. ع�وؤه موافقة �صيبويه يف النَّظر اإىل مفهوم ال�رشَّ )-خم�لفته النَّحويني وادرِّ

د والجته�د  َف راأي ابن م�لك فيه� ب�لتَّفرُّ وب�لنَّظر اإىل عدد كبري من امل�ص�ئل التي و�صِ

ميكن اخللو�ض اإىل بع�ض �صور اجته�ده يف الآراء، ونعر�صه� مع �صواهده� فيم� يلي:

اأوًل: التو�صع يف اأحكام اجلواز:

من  ك�نت  ع�ت  التو�صُّ هذه  من  وكثري  والآراء،  الأحك�م  بتو�صعه يف  م�لك  ابن  ا�صتهر 

اجته�داته ومل ُي�صبق اإليه�؛ اإذ ابتعد يف بع�ض اأحك�مه عن اأحك�م اللزوم التي اأثبته� الأقدمون، 

ب�لكليَّة،  ُمنعت  التي  امل�ص�ألة  ُيجيز  اأن  اأولهم�:  رئي�صتني؛  يرد يف �صورتني  التَّو�صع  وهذا 

والث�نية: اأن ي�صتثني بع�ض �صوره� من حكم املنع املطلق ويقول فيه� ب�جلواز.

ومن �صواهد هذا املظهر من مظ�هر الجته�د:

 يوجبون رفع املعرفة على 
(1(

1- اإذا اجتمع نكرة ومعرفة يف ب�ب »ك�ن« ف�إنَّ اجلمهور

ورة؛ يقول املبرِّد:  اأنه� ال�صم، ون�صب النَّكرة على اأنه� اخلب، ول يعك�ض ذلك اإل يف ال�رشَّ

عراء ي�صطرون فيجعلون ال�صم نكرة واخلب معرفة؛ واإمن� حملهم على ذلك  »واعلم اأنَّ ال�صُّ

؛ فمع منعهم اإي�ه يف الختي�ر وق�رشه 
(((

معرفتهم اأنَّ ال�صم واخلب يرجع�ن اإىل �صيء واحد«

على �رشورة ال�صعر ا�صرتطوا فيه اأمن اللب�ض.

)1) ينظر: الأ�صول 1/)8، واللمع 86، والتب�رشة والتذكرة 186/1، والهمع )/96. 

))) املقت�صب 91/1.
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عر قول ح�ص�نd)1)]من الوافر[: ومم� ذكروه من �صواهد ال�صرِّ

َراأْ������ضٍ بَ���ْي���ِت  ���َاَف���ًة يف  ��ٌل َوَم�����ُءَك�������أَنَّ ����صُ يَ���ُك���وُن ِم���َزاَج���َه���� َع�����صَ

 ]من الوافر[:
(((

ومثله قول القط�مي

��بَ���َع��� ِق يَ���� ���صِ ال���َوَداَع����ِق��ِف��ي َق���ْب���َل ال���تَّ���ف���رُّ ِم��ْن��ِك  َم���ْوِق���ٌف  يَ���ُك  َول 

وقد خ�لفهم ابن م�لك الراأي ف�أج�ز يف الختي�ر معتمداً على مفهومه اخل��ض ب�ل�رشورة 

بالفاعل  م�صبَّهًا  هنا  املرفوع  كان  »وملا  فقال:  بال�صرتاط؛  اجلواز  �صبط  مع  ال�صعريَّة، 

واملن�صوب م�صبهً� ب�ملفعول ج�ز اأن يغني هن� تعريف املن�صوب عن تعريف املرفوع، كم� 

جاز ذلك يف باب الفاعل، لكن ب�رشط الفائدة، وكون النكرة غري �صفة حم�صة«. ثم ذكر 

�صواهد اجلمهور ال�ص�بقة، ن�فيً� اأن تنح�رش دللته� يف تقييد اجلواز ب�رشورة ال�صعر؛ فق�ل 

عن بيت ح�ص�نd: »فجعل »مزاجه�« وهو معرفة خب »ك�ن«، و»ع�صل« ا�صمه� وهي 

ٌل َوَم�ٌء«، فيجعل  نه من اأن يقول: »َيُكوُن ِمَزاُجَه� َع�صَ نكرة، ولي�ض الق�ئل م�صطراً لتمكُّ

ٌل«، مبتداأ وخب يف مو�صع ن�صب بـ»ك�ن««.  ا�صم »ك�ن« �صمري »�صالفة«، و»ِمَزاُجَه� َع�صَ

وق�ل عن بيت القط�مي: »ف�أخب ب�ملعرفة عن النكرة خمت�راً ل م�صطراً؛ لتمكنه من اأن يقول: 

.
(((

»َوَل َيُك َموِقِفي ِمْنِك الَوَداَع�«، اأو: »َوَل َيُك َموِقَفَن� الَوَداَع�««

واأنه�  ال�صعريَّة،  لل�رشورة  د  املتفررِّ مفهومه  اإىل  ي�صتند  امل�ص�ألة  يف  م�لك  ابن  دليل  ولأنَّ 

رين  املت�أخرِّ قبوًل لدى  يلق  مل  امل�ص�ألة  راأيه يف  ف�إنَّ  لل�ص�عر عنه مندوحة؛  لي�ض  فيم�  تنح�رش 

من النَّحويني، فه� هو اأبو حي�ن يعقب -بعد ذكر ن�ض ابن م�لك ال�ص�بق-: »وقد اأجحف 

ج قراءة ابن  . وزاد ابن ه�ص�م يف اعرتا�ض ابن م�لك اأن خرَّ
(((

امل�صنرِّف يف هذا الب�ب...«

الكتــ�ب 9/1)، واملقت�صب )/)9، و�رشائر  بيــت راأ�ض[. وينظــر:  �صبيئة يف  ]كــ�أن  )1) ديــوانه 17/1، و�صــدره برواية 

ال�صعر 0)).

))) يف ديوانه 1). وينظر: املقت�صب )/)9، والأ�صول 1/)8، و�رشائر ال�صعر 0)). 

))) �رشح الت�صهيل 56/1)، وينظر: �صواهد التو�صيح 6).

))) التذييل التكميل )/186.
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: {اأََومَلْ َتُكْن َلُهْم اآَيٌة اأَن َيْعَلَمُه} ]ال�صعر اء: من الآية 197[ بت�أنيث تكن ورفع اآية، 
(1(

ع�مر

رت »تكن« ت�مة ف�لالم متعلقة  والتي تقوي من اجلواز يف ال�صعة والختي�ر؛ فق�ل: »اإن َقدَّ

يعلمه«،  اأن  اأي »هي  اأو خب ملحذوف؛  اآية  من  بدل  يعلمه«  و»اأن  ف�عله�،  و»اآية«  به�، 

رته� ن�ق�صة ف��صمه� �صمري الق�صة، و»اأن يعلمه« مبتداأ، و»اآية« خبه، واجلملة خب  واإن قدَّ

. وق�ل 
(((

»ك�ن«، اأو »اآية« ا�صمه�، و»لهم« خبه�، و»اأن يعلمه« بدل اأو خب ملحذوف«

مندوحة  ل  مب�  ال�رشورة  تف�صري  على  مبني  »وهذا  م�لك:  ابن  راأي  على  معقبً�  البغدادي 

.
(((

لل�ص�عر عنه، وهذا ف��صد من وجوه...«

ول�صيم�  اخلب،  وتنكري  املبتداأ  تعريف  راد  واطرِّ اجلمهور،  موافقة  نظري  يف  والأوىل 

النُّ�صو�ض �ص�ئغ بتقدير معرفة حمذوف يكون ا�صمً� للفعل  اأن ت�أويل م� خ�لف ظ�هُره من 

ة. النَّ��صخ، اأو بجعل ك�ن ت�مَّ

. منه�: اأن تكون ا�صتفت�حية مبعنى »األ«، 
(((

)-ت�أتي »اأََم�« ب�لفتح والتَّخفيف على اأوجه

« بعده�، وقد ترد مبعنى »حّقً�« فُتفتح بعده�  وحينئذ ف�إنَّ النَّحويني يوجبون ك�رش همزة »اإنَّ

«، ق�ل �صيبويه: »وتقول: »اأََم� اإنَّه ذاهٌب«، و»اأََم� اأنَّه منطلٌق«؛ ف�ص�ألُت اخلليل  همزة »اإنَّ

عن ذلك فق�ل: اإذا ق�ل: »اأََم� اأَنَّه منطلٌق« ف�إنَّه يجعله كقولك: »حقً� اأَنَّه منطلٌق«، واإذا ق�ل: 

.
(5(

»اأََم� اإِنَّه منطلٌق« ف�إنَّه مبنزلة قوله: اأَل، ك�أنَّك قلت: »األ اإنَّه َذاِهٌب««

« مع اإرادة معنى ال�صتفت�ح  � ابن م�لك ف�أج�ز يف نحو »اأََم� اأَنَّك َذاِهٌب« فتح همزة »اإنَّ اأمَّ

»األ«  معنى  به�  مق�صوداً  »اأم�«  بعد  «: »ويجوز ك�رشه�  »اإنَّ وق�ل عن همزة  »اأََم�«،  يف 

)1) تنظر يف: احلجة لأبي علي )/6)) والك�يف)17، و�رشح طيبة الن�رش 89).

))) املغني 5/)7).

))) اخلزانة 88/9).

))) ينظر: اجلنى الداين 90)، واملغني 1/))).

)5) الكت�ب )/))1. وينظر: �رشح اجلمل لبن خروف 68/1)، و�رشحه لبن ع�صفور 67/1)، واملغني يف النحو )/187. 
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. وق�ل يف �رشح الت�صهيل مف�صاًل راأيه: »وتكون »اأََم�« مع الفتح ]اأي: فتح 
(1(

ال�صتفت�حية«

اأََم� َمْعُلوٌم  [ لال�صتفت�ح اأي�صً�، وهي وم� بعده� مبتداأ وخبه حمذوف، ك�أنَّه ق�ل:  همزة اأنَّ

 .
(((

اأَنََّك ذَاِهٌب«

تكون  اأن  »اأنَّك«  بفتح  َذاِهٌب«  اإِنََّك  »اأََم�  يف  امل�صنرِّف  جتويز   � »واأمَّ حي�ن:  اأبو  ق�ل 

»اأَم�« لال�صتفت�ح، وم� بعده� بتقدير مبتداأ حمذوف اخلب، ك�أنَّه ق�ل: اأََم� َمْعُلوٌم اأَنََّك َذاِهٌب 

لو ك�ن على م� ذهب  اأنَّه  ق�ئاًل: »وُيبطله  ثم اعرت�ض عليه  النَّحويني«،  فيه  ف�صيء خ�لف 

، واأج�ب على هذا 
(((

»» ره يف مو�صع م� مع »اأنَّ اإليه ل�رشَّحت العرب بهذا اخلب الذي قدَّ

مل  العرب  يلزم من كون  فق�ل: »ول  م�لك؛  لبن  منت�رشاً  اجلي�ض  ن�ظر  تلميذه  العرتا�ض 

.
(((

ر ل ُيلفظ به« ت�رشرِّح به عدم جواز تقديره؛ فكم للعرب من مقدَّ

ومم� يقوي راأي ابن م�لك يف امل�ص�ألة اأنَّ من ال�ص�بقني من اأج�ز فتح همزة اإنَّ بعد »األ« 

.
(5(

ال�صتفت�حية نف�صه�؛ فكيف بجوازه بعد م� هو حممول عليه� يف املعنى

)- يطلق النَّحويون احلكم مبنع تقدمي ح�ل املجرور عليه، وقد ق�لوا: »ح�ل املجرور ل 

، وجمهورهم يق�صد من ذلك املجرور ب�حلرف؛ لأنهم ل يرون جميء احل�ل 
(6(

يتقدم عليه«

� ابن م�لك ف�إن له على هذه الق�عدة الع�مة ا�صتثن�ءين؛ الأول: �ُصبق  من املجرور ب�لإ�ص�فة. اأمَّ

اإليه وا�صُتهر هو ب�لنت�ص�ر له وتقويته، وهو جواز تقدمي احل�ل على �ص�حبه املجرور بحرف 

ًة ِبِهْنٍد«، وهو راأي الف�ر�صي وابن كي�ص�ن وابن بره�ن. كم� يف نحو: »َمَرْرُت َج�ِل�صَ

)1) �رشح الك�فية ال�ص�فية 87/1).

))) �رشح الت�صهيل )/)).

))) التذييل والتكميل 88/5.

))) متهيد القواعد )/1))1.

»األ«  بعد  الفتح  جواز  ل�صتلزامه  ُبعد؛  »وفيه  م�لك:  ابن  راأي  على  معرت�صً�   (1/( الفرئد  تعليق  يف  الدم�ميني  ق�ل   (5(

ال�صتفت�حية، واإن ذكره بع�صهم«. وتنظر: ح��صية ال�صب�ن 0/1)). 

)6) اللمع 118، واأم�يل ابن ال�صجري )/156، واللب�ب 91/1).
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تقدمي  اإج�زته  به؛ وهو  بتفرده  وا�صُتهر  اإليه  ُن�صب  ا�صتثن�ء  ال�ص�هد هن�-:  الث�ين -وهو 

ويِق َمْلُتوتً�«، خم�لفً� راأي امل�نعني  ح�ل املجرور ب�إ�ص�فة غري حم�صة، نحو: »هذا �َص�ِرُب ال�صَّ

يجوز يف  بقوله: »ول  النَّ�ظم  ابن  راأيهم  عن  وقد عب  عليه،  امل�ص�ف  تقدمي ح�ل  مطلقً� 

امل�ص�ف  الف�صل بني  يلزم  لئال  امل�ص�ف،  بعد  نحو هذا تقدمي احل�ل على �ص�حبه�، واقعة 

وامل�ص�ف اإليه، ول قبله؛ لأنَّ ن�صبة امل�ص�ف اإليه من امل�ص�ف كن�صبة ال�صلة من املو�صول، 

فكم� ل يتقدم م� يتعلق ب�ل�صلة على املو�صول كذلك ل يتقدم م� يتعلق ب�مل�ص�ف اإليه على 

.
(1(

امل�ص�ف«

حم�صة  ب�إ�ص�فة  جمروراً  احل�ل  �ص�حب  ك�ن  »واإذا  الإ�ص�فة:  نوعي  عن  م�لك  ابن  ق�ل 

ال�صلة من  امل�ص�ف كن�صبة  اإليه من  امل�ص�ف  ن�صبة  ب�إجم�ع؛ لأنَّ  تقدمي احل�ل عليه  مل يجز 

ف�إن ك�نت الإ�ص�فة غري حم�صة ج�ز تقدمي احل�ل على امل�ص�ف كقولك: »َهَذا  املو�صول. 

.
(((

ويِق َمْلُتوتً� الآن اأو غداً«؛ لأنَّ الإ�ص�فة يف نية النف�ص�ل فال يعتد به�« �َص�ِرُب ال�صَّ

وراأي ابن م�لك يف امل�ص�ألة وجيه؛ لأنَّ علة املنع ق�ئمة على العتداد ب�صدة الت�ص�ل بني 

طريف الإ�ص�فة؛ ف�إذا م� �صعفت تلك ال�صلة ب�أن تكون الإ�ص�فة اإ�ص�فة اللفظية غري املح�صة 

ويِق«. ج�ز الف�صل بني املت�ص�يفني بح�ل الث�ين منهم�، فيق�ل: »هذا �ص�رُب َمْلُتوتً� ال�صَّ

وجتدر الإ�ص�رة اإىل اأنَّ ابن م�لك وافق اجلمهور يف �رشح الك�فية يف اإطالق احلكم من 

عليه  احل�ل  تقدمي  يجز  مل  ب�لإ�ص�فة  جمروراً  احل�ل  �ص�حب  ك�ن  »اإذا  فق�ل:  تف�صيل  دون 

اإ�ص�فته غري  فيم�  اأج�ز ذلك  النَّحويني  العمدة: »وبع�ض  . لكنه ق�ل يف �رشح 
(((

ب�إجم�ع«

حم�صة، نحو: هذا �ص�رب ال�صويق ملتوتً� الآن؛ لأنَّ امل�ص�ف يف تقدير التنوين؛ فيجوز مع 

 .
(((

ويِق الآن، واملنع عندي اأوىل« تقديره م� يجوز مع وجوده، نحو: هذا َمْلُتوتً� �َص�ِرُب ال�صَّ

)1) �رشح ابن الن�ظم 5)). وينظر: الت�رشيح )/9)6، و�رشح الأ�صموين بح��صية ال�صب�ن )/9)7.

))) �رشح الت�صهيل )/5)).

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/))7.

))) �رشح العمدة 1/))).
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 من ا�صطراب راأي ابن م�لك يف امل�ص�ألة، واأرى اأنَّ بني ال�صورتني 
(1(

وقد جعله ال�صيوطي

اختالفً�؛ فراأيه يف �رشح الت�صهيل يخت�ض بتقدمي احل�ل على �ص�حبه� امل�ص�ف فقط، ل على 

العمدة  � يف �رشح  اأمَّ اإليه،  امل�ص�ف وامل�ص�ف  تو�صطه� بني  اأي  اإليه؛  امل�ص�ف  الع�مل وهو 

اأي على  فيه�؛  والع�مل  احل�ل على �ص�حبه�  تقدمي  يق�صد  اأنَّه  امل�ص�ألة  مث�له يف  فيظهر من 

امل�ص�ف اإليه.

)- منع النَّحويون ت�أنيث الفعل اإذا ك�ن الف�عل موؤنثً� مف�صوًل عن الفعل بـ»اإلَّ«، نحو: 

اإذا  العرب  »لأنَّ  بقوله:  اء  الفرَّ ذكره  م�  اإىل  ب�ملنع  احلكم  هذا  ويعود  ِهْنٌد«؛  اإل  َق�َم  »م� 

جعلت فعل املوؤنث قبل »اإلَّ« ذكروه، فق�لوا: مل َيُقْم اإلَّ َج�ِرَيُتَك، وَم� َق�َم اإلَّ َج�ِرَيُتَك، 

ول يك�دون يقولون: َم� َق�َمْت اإل َج�ِرَيَتك، وذلك اأنَّ املرتوك »اأََحٌد«، فـ»اأََحٌد« اإذا ك�نت 

؛ اأراد اأنَّ تقدير الكالم: َم� َق�َم اأََحٌد اإل هنٌد.
(((

ملوؤنَّث اأو مذكر ففعله� ملذكر«

 ،
(((

 والأخف�ض
(((

عر، وُن�صب ذلك اإىل �صيبويه ومن النَّحويني من اأج�ز ذلك يف �رشورة ال�صرِّ

وهو راأي ابن ع�صفور الذي ق�ل: »اإذا اأُ�ْصِند الفعل اإىل موؤنَّث ف�إن ُف�صل بينهم� بـ»اإلَّ« مل 

اإل يف  َق�َمْت...«  »َم�  ُيق�ل:  ول  ِهْنٌد«،  اإلَّ  َق�َم  »َم�  قولك:  نحو  ت�أنيث،  تلحقه عالمة 

.
(5(

�رشورة«

ــع ابــن مــ�لك ف�أجـ�ز ذلك مطلقـً� حمكومـً� بقلَّتــه و�صــعفه، فق�ل: »وال�صحيح  وتو�صَّ

واأبـي  دينـ�ر  بـن  م�لـك  قــراءة  ومنــه  �صـعف،  علـى  لكـن  ـعر،  ال�صرِّ غـري  فـي  جوازهــ� 

]الأحقـ�ف:  �ِكُنُهْم}  َم�صَ اإِلَّ  ُتَرى  َبُحوا ل  �صْ
: {َف�أَ

(6(
الرجـ�ء واجلحـدري بخـالف عـنه

)1) الهمع )/5).

))) مع�ين القراآن )/55.

))) ن�صبه اإليه اأبو حي�ن يف تذكرة النُّح�ة )11.

))) ن�صبه ابن ه�ص�م يف الأو�صح )/)11.

)5) املقرب 80).

)6) �صبق تخريجه� �ض 85).



59(

:
(((

، واأ�ص�ر اإىل ذلك يف الألفية فق�ل
(1(

من الآية 5)[«

ا ُف�صِّ ِب����»اإلَّ«  ٍل  َف�صْ َم��َع  ال��َع��َا«واحَل���ْذُف  ابْ���ِن  َف��تَ���ُة  اإِلَّ  َك���»َم���َزَك��� 

 على قلَّة، ووافقه ابن ه�ص�م الذي جعل التَّذكري هن� اأرجح مع 
(((

 وقد �صححه املرادي

 :
(((

جـواز الت�أنيـث، م�صـيفً� دلياًل اآخـر مـن النَّرث ق�ئاًل: »والدليل على جوازه قراءة بع�صهم

.
(5(

ْيَحٌة َواِحَدٌة} ]يـ�ض: من الآية 9)[ برفع {�صيحة}« {اإِن َك�َنْت اإِلَّ �صَ

 
(6(

وك�ن لقلة ال�صواهد و�صذوذه� اأثر يف رف�ض بع�ض املع��رشين هذا الراأي؛ ف�لغالييني

 يرى الت�أنيث غري ف�صيح.
(7(

يوجب تذكري الفعل، وعب��ض ح�صن

و اأُْجِمُل فيم� يلي بع�ض امل�ص�ئل التي ا�صتهرت عن ابن م�لك؛ وك�ن له� عالقة بتو�صعه 

يف اأحك�م اجلواز:

�صبه  عدم  ذلك  من  مينع  مل  اإذا  اجلمع،  وا�صم  التك�صري  جمع  تثنية  -قي��صً�-  1-  اأج�ز 

.
(8(

الواحد

اأو  املو�صول  ُيجرَّ  اأن  تعني  اإذا  املجرور بحرف جر  ال�صلة  عائد  ي�صرتط حذف  )-  مل 

.
(9(

امل�ص�ف اإليه اأو املو�صوف به مبثله لفظً� ومعنًى ومتعلَّقً�

.
(10(

 ف�أج�زه
َّ
)-  ا�صتثنى من احلكم املطلق مبنع توكيد ف�عل نعم وبئ�ض التوكيَد اللفظي

)1) �رشح الت�صهيل )/)11. 

))) الألفية ])))[. والبيت نف�صه �صمن منت الك�فية ال�ص�فية. ينظر: �رشح الك�فية )/)59.

))) ينظر: تو�صيح املق��صد )/589.

))) وهي قراءة اأبي جعفر. ينظر: خمت�رش يف �صواذ القراآن 5)1، والإحت�ف 66).

)5) �رشح �صذور الذهب )0).

)6) ينظر: ج�مع الدرو�ض العربية )/155.

)7) ينظر: النحو الوايف )/76.

)8) ينظر: �رشح الت�صهيل 105/1، والرت�ص�ف )/550، والهمع 9/1)1.

)9) ينظر: �رشح الت�صهيل 07/1)، والرت�ص�ف )/0)10، والهمع 10/1).

)10) ينظر: �رشح الت�صهيل )/10، والرت�ص�ف )/6)0)، و�رشح الأ�صموين بح��صية ال�صب�ن )/990.
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)-  ا�صتثنى من حكم منع �صي�غة فعلي التعجب من َفِعل فهو اأَْفَعل وموؤنثه َفْعاَلء مطلقً�؛ 

.
(1(

م� اإذا اأفهم الفعل ُع�رْشاً اأو جْهاًل، وجعله مقي�صً�

ل  غالبًا  جعله  بل  وفعل؛  م�صدري  بحرف  ُيقدر  اأن  امل�صدر  لإعمال  ي�صرتط  5-  مل 

.
(((

لزمً�

6-  اأج�ز ابن م�لك اأن يكون املجرور بـ»حتى« اآخر م�صبوقه�، اأو مالقيً� لآخر م�صبوقه�، 

.
(((

ومل يوجب ذلك

.
(((

7-  اأج�ز يف الختي�ر حذف حرف اجلر وبق�ء عمله يف جواب م� ت�صمن مثله

.
(5(

8-  اأج�ز على قلة تلقي الق�صم مببتداأ غري مقرون ب�لالم اأو »اإن« من دون ا�صتط�لة

على  ق�رش  دون  من  بـ»لن«،  املنفية  الق�صم  جواب  جملة  ت�صدير  بندرة  9-  اأج�ز 

.
(6(

ال�رشورة

.
(7(

د عن الإ�ص�فة اإىل �صمريه 10-اأج�ز ال�صتغن�ء ب�إ�ص�فة »كل« اإىل ظ�هر مم�ثل للموؤكَّ

.
(8(

11-اأج�ز عطف املفردات بـ»اأم« املنقطعة

)1) ينظر: �رشح الت�صهيل )/6)، وتو�صيح املق��صد )/896، والرت�ص�ف )/080).

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/111، وتو�صيح املق��صد )/1)8، والرت�ص�ف 56/5))، والهمع 68/5. ويظهر يف ن�ض الك�فية 

ال�ص�فية )/1011 ا�صرتاطه موافقً� اجلمهور.

))) ينظر: )/186، وجواهر الأدب 97)، واجلنى الداين ))5، واملغني )/)6)، والت�رشيح )/65. وهو يوجبه على راأي اجلمهور 

يف �رشح الك�فية ال�ص�فية )/799.

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/189، و�صواهد التو�صيح )9، والرت�ص�ف )/1758، والهمع )/))). وقد ق�ل مو�صع �ص�بق من 

�رشح الت�صهيل )/150: »ول خالف يف �صذوذ حذف حرف اجلر وبق�ء عمله«، فوافق اجلمهور ب�إطالق املنع.

)5) ينظر: �رشح الت�صهيل )/05)، و�صواهد التو�صيح 166، والرت�ص�ف )/1776.

)6) ينظر: �رشح الت�صهيل )/07)، و�رشح الك�فية ال�ص�فية )/8)8؛ وفيه� ق�ل: »وذلك يف غ�ية من الغرابة«، واجلنى الداين 

70)، والرت�ص�ف )/1779، والهمع )/))).

)7) ينظر: �رشح الت�صهيل )/)9)، والرت�ص�ف )/9)19، واملغني )/88، �رشح الأ�صموين بح��صية ال�صب�ن )/1058.

)8) ينظر: �رشح الت�صهيل )/)6)، واملغني 99/1)، والت�رشيح )/590.
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.
(1(

)1-اأج�ز الف�صل بني حرف النداء واملن�دى بفعل الأمر

ة م�ص�ئل قليلة  ويف مق�بل هذا التوجه الظ�هر للتو�صع ب�جلواز لبد من الإ�ص�رة اإىل اأنَّ ثمَّ

د خم�لفً� اجلمهور يف حكمهم ب�جلواز، ف�أوجب ومنع، ومن  اجتهد ابن م�لك فيه�، وتفرَّ

اأجاز جمهور  اإذ  تقدم طالب خرب؛  مع  والق�صم  ال�رشط  اجتماع  م�صاألة  نراه يف  ما  ذلك 

ط اأو  ا ابن مالك فقد اأوجبه، �صواء تقدم ال�رشَّ النَّحويني اأن يكون اجلواب لأداة ال�رشط، اأمَّ

ر؛ قال: »اإذا تواىل ق�صم واأداة �رشط غري امتناعي ا�صتغني بجواب الأداة مطلقًا اإن �َصَبق  تاأخَّ

.
(((

ذو خب، واإل فبجواب م� �صبق منهم�«

ويف مق�بل ذلك منع ابن م�لك يف نحو: »َراأَْيُت َزْيداً اإِيَّ�ُه« م� يراه اجلمهور من جواز 

اأنَّ  امل�صمر من املظهر؛ فق�ل: »وال�صحيح عندي  اإبدال  الأ�صلوب، وجعله من ب�ب  هذا 

نحو: )َراأَْيُت َزْيداً اإِيَّ�ُه) مل ُي�صتعمل يف كالم العرب نرثه ونظمه، ولو ا�صُتعمل لك�ن توكيداً 

.
(((

ل بدًل«

ثانيًا: ال�صتدراك على النَّحويني بو�صع ال�صوابط والقيود للأحكام املطلقة:

من �صور اجته�د ابن م�لك يف امل�ص�ئل النحوية ا�صتدراكه على النحويني اأو من خ�لفهم 

متفرداً براأيه يف بع�ض الأحك�م املطلقة، فو�صع بع�ض ال�صوابط وال�صرتاط�ت لي�صوغ القول 

فيه� ب�للزوم اأو اجلواز، ومن �صواهد ذلك:

النَّحويني دخول »�ص�ر« و»لي�ض« و»دام« واأخواته� على مبتداأ خبه  1- منع بع�ض 

وام على الفعل، واترِّ�ص�له  ريايف بقوله: »لأنَّ هذه ُتفهم الدَّ فعل م��ض مطلقً�، وعلَّل ذلك ال�صرِّ

)1) ينظر: �رشح الت�صهيل )/90)، والرت�ص�ف )/)18).

))) الت�صهيل )15. وينظر: الرت�ص�ف )/8)17.

))) �رشح الت�صهيل )/))). وينظر: الرت�ص�ف )/)196، والهمع 0/5))، وح��صية ال�صب�ن )/0)11.
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ف�أج�ز  »لي�ض«  ا�صتثنى  من  ومنهم   .
(1(

فتدافع�« النقط�ع  يفهم  وامل��صي  الإخب�ر،  بزمن 

دخوله� على م� خبه فعل م��ض، وعلل ذلك ال�صلوبني مب� ذكره من اأنَّ »»لي�ض« لنتف�ء 

زم�ن-  -اأيرِّ  بزم�ن  تقيَّد  ف�إن  بزم�ن؛  اخلب  يتقيَّد  مل  اإذا  احل�ل  يف  املو�صوف  عن  فة  ال�صرِّ

، وقولهم: »َلي�َض َق�َلَه� َزْيٌد«، وحكى ابن 
(((

ك�نت نعته، كقولهم: »َلْي�َض َخَلَق اهلُل مِثْلَهُم««

.
(((

ع�صفور الإجم�ع على ذلك

اأجاز ذلك ب�رشط: »ول تدخل  ا ابن مالك فلم يطلق املنع كما مل يطلق اجلواز؛ بل  اأمَّ

�صمري  ك�ن  اإن  »لي�ض«  عليه  تدخل  وقد  م��ض،  فعل  خبه  م�  على  بعده�  وم�  »�ص�ر« 

�أن  ال�صَّ �صمري  تقدير  فيه  يجب  مم�  فوجده  م�ع  ال�صَّ اإىل  م�لك  ابن  نظر  ورمبَّ�   .
(((

�أن« ال�صَّ

ط، ومل  ال�رشَّ اأي: »ومل ي�صرتط غريه هذا  الرَّ ماميني معلقًا على هذا  الدَّ فا�صرتطه؛ ولذا قال 

م؛  � غريه فعمَّ م�ع كذلك ج�ء، فوقف عندم� ورد، واأمَّ �ض لوجهه، ولكن ال�صَّ اأر من تعرَّ

. واختلف النَّحويون من 
(5(

� ذهوًل عن �ص�بط امل�صموع، اأو لأنَّه راأى اأن ل فرق فق��ض« اإمَّ

.
(7(

، ووافقه ن�ظر اجلي�ض
(6(

بعده؛ فخ�لفه اأبو حي�ن

تكون  اأن  ونظ�ئره  الأ�صلوب  هذا  يف  الأمثل  اأنَّ  اإىل   
(8(

ح�صن عب��ض  الدكتور  وذهب 

كيب. »لي�ض« حرف نفي مهمل؛ وهو الأي�رش يف مثل هذا الرتَّ

نحو:  امل�صدريني،  و»اأْن«   » »اأنَّ قبل  اجلر  حرف  حذف  راد  اطرِّ النَّحويون  يرى   -(

»َعِجْبُت اأَنََّك َق�ِئٌم«، و»َعِجْبُت اأَْن َق�َم َزْيٌد«، وعللوا ذلك ب�أنَّ املو�صول ال�صمي طويل 

)1) ينظر: تعليق الفرائد )/185.

))) التوطئة 8)).

))) ق�ل يف �رشح اجلمل 1/)6): »اإنَّه يجوز ذلك فيه� ب�تف�ق اإجراء له� جمرى م� حكى �صيبويه: »َلْي�َض َخَلَق اهلُل ِمْثَلُه««.

))) الت�صهيل )5. ولي�ض هذا القيد مذكوراً يف ن�صخة الت�صهيل ب�رشحه، كم� مل ُي�رش اإىل هذه امل�ص�ألة يف ال�رشح. 

)5) تعليق الفرائد )/185.

)6) التذييل والتكميل )/150.

)7) متهيد القواعد )/1097.

)8) النحو الوايف 506/1.
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اأو  قيود  اأيَّ  امل�ص�ألة  من�ق�صة  عند  يذكروا  ومل   ،
(1(

التخفيف ي�صتدعي  والطول  لة،  ب�ل�صرِّ

ا�صرتاط�ت.

رد حذف حرف  وقد اجتهد ابن م�لك ف�صبط اجلواز مب�ص�ألة اأمن اللب�ض؛ اإذ ق�ل: »واطُّ

ٌح«، »وَطِمْعُت  َن��صِ ُيْبَغ�َض  اأَْن  اإن تعنيَّ عند حذفه نحو: »َعِجْبُت  « و»اأْن«  اجلر مع »اأنَّ

« و»اأْن« لمتنع احلذف، نحو: »َرِغْبُت  اأَنََّك ُتْقَبُل«، فلو مل يتعنيَّ احلرف عند حذفه مع »اأنَّ

اأَْن َيُكوَن َكَذا«؛ ف�إنَّه ل ُيدرى هل املراد: َرِغْبُت يف اأَْن َيُكوَن، اأو َعْن اأَْن َيُكوَن، واملرادان 

.
(((

ان معنًى فيمتنع احلذف يف مثل هذا« مت�ص�دَّ

هذا  لذكره  م�لك  ابن  على  ه�ص�م  وابن   
(((

حي�ن ك�أبي  املت�أخرين  بع�ض  ا�صتدرك  وقد 

ال�ص�بط؛ وق�ل ابن ه�ص�م: »وُي�صكل عليه {      } ]الن�ص�ء: من الآية 7)1[، 

الإ�صك�ل  ذلك  عن  اأج�ب  وقد   .
(((

املراد« يف  اختلفوا  املف�رشين  اأنَّ  مع  احلرف  فُحـذف 

الذي ق�ل: »ف�إن قلت: فقد حذف يف قوله تع�ىل:  املرادي  ؛ منهم 
(5(

النَّحويني جمع من 

{        } قلت: عنه جواب�ن؛ اأحدهم�: اأن يكون حذف اعتم�داً على القرينة 

الرافعة للب�ض... والآخر: اأن يكون حذف لق�صد الإبه�م لريتدع يف ذلك من يرغب فيهن 

.
(6(

جلم�لهن وم�لهن، ومن يرغب عنهن لدم�متهن وفقرهن«

.
(7(

وقد اأ�صبح التقييد ب�أمن اللب�ض مالزمً� لهذه الق�عدة بعد ابن م�لك

)1) ينظر: املقت�صب )/)))، و�رشح اجلمل لبن ع�صفور 79/1).

اأ�ص�ر يف الألفية ])7)[، ومل يذكر هذا ال�رشط يف �رشح الكافية ال�صافية )/))6؛ بل  ))) �صـرح الت�صهيل )/150، واإىل ذلك 

« و»اأَْن« فيق�ل: »َعِجْبُت اأَنََّك َذاِهٌب«، و»اأَْن  اأطلق احلكم على ع�دة اجلمهور، فق�ل: »ويجوز حذف اجلر من »اأنَّ

َق�َم َزْيٌد««. 

))) ينظر: متهيد االقواعد )/8)17.

))) اأو�صح امل�ص�لك )/)18.

)5) ينظر: متهيد القواعد )/8)17، وتعليق الفرائد 5/)1، والت�رشيح )/07)، و�رشح الأ�صموين بح��صية ال�صب�ن )/596. 

)6) تو�صيح املق��صد )/5)6.

)7) ينظر: الهمع 11/5، والنحو الوايف )/175.
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م�  بنحو  »نعم« و»بئ�ض« مطلقً�، وعللوا ذلك  ف�عل  نعت  النَّحويني  )-منع جمهور 

ذكره الف�ر�صي من »اأنَّ ف�عل »نعم« اإذا ك�ن ظ�هراً ف�ملق�صود به اجلن�ض، ولي�ض بعد اجلن�ض 

جوه� مب� يطرد  واهد ال�صعر يَّة فخرَّ . وعمدوا اإىل بع�ض ال�صَّ
(1(

�صيء يلب�ض فيف�صل بينهم�«

 ]من الك�مل[:
(((

على راأيهم، ومن ذلك قول ابن ال�رشَّاج يف بيت زهري

ُه��ُم َذا  اإِ اأَنْ����َت  يُّ  املُ����رِّ ال��َف��تَ��ى  املَْوِقِدِن��ْع��َم  نَ���َر  احُل��ُج��َراِت  لَ��َدى  ُوا  َح�ََ

، ويف مق�بل 
(((

اإذ ق�ل: »يجوز اأن يكون بدًل غري نعت؛ فك�أنه ق�ل: ِنْعَم املَريُّ اأنت«

.
(((

ذلك اأج�ز ابن جني نعته مطلقً�

� النَّعت فال  وبني هذين احلكمني يتفرد ابن م�لك بذكر �ص�بط للجواز؛ فيقول: »واأمَّ

ينبغي اأن مينع على الإطالق؛ بل مينع اإذا ق�صد به التخ�صي�ض مع اإق�مة الف�عل مق�م اجلن�ض، 

لأن تخ�صي�صه حينئذ من�ف لذلك الق�صد، واأم� اإذا توؤول ب�جل�مع لأكمل اخل�ص�ل فال م�نع 

من نعته حينئذ؛ لإمك�ن اأن ينوى يف النعت م� نوي يف املنعوت، وعلى هذا يحمل قول 

ال�ص�عر: 

ُه��ُم َذا  اإِ اأَنْ����َت  يُّ  املُ����رِّ ال��َف��تَ��ى  املَْوِقِدِن��ْع��َم  نَ���َر  احُل��ُج��َراِت  لَ��َدى  ُوا  َح�ََ

.
(5(

وحمل ابن ال�رشَّاج واأبو علي مثل هذا على البدل، واأبي� النَّعت ول حجة لهم�«

 من ذكر راأي ابن م�لك، اإذ عدوه راأيً� ث�لثً� يف امل�ص�ألة، 
(6(

ومل تخل م�صنف�ت املت�أخرين

النَّعت   � »واأمَّ عب��ض ح�صن:  الدكتور  فق�ل  قواعده على �صوئه؛  املع��رشين  بع�ض  و�ص�غ 

)1) ينظر: اخلزانة 80/9).

))) يف ديوانه 75). وينظر: الأ�صول 0/1)1، واملق��صد النحوية )/)9، و�رشح �صواهد املغني )/915.

))) الأ�صول 0/1)1.

القول  والف�ر�صي  ال�رشاج  ابن  اإىل  ين�صب  وبع�صهم   .(08/9 واخلزانة   ،990/( ال�صب�ن  بح��صية  الأ�صموين  �رشح  ينظر:   (((

ب�جلواز املطلق، ينظر: الرت�ص�ف )/5)0)، والهمع 1/5)، وح��صية الد�صوقي )/10).

)5) �رشح الت�صهيل )/10.

)6) ينظر: تو�صيح املق��صد )/910، والهمع 5/))، و�رشح الأ�صموين بح��صية ال�صب�ن )/991.
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اأُريد به  اأُريد به الإي�ص�ح والك�صف، ل التَّخ�صي�ض«، وَف�رشَّ ذلك بقوله: »اإذا  اإذا  فيجوز 

.
(1(

حَّ النَّعت به« َف�ت �صَ الك�صف والإي�ص�ح على ت�أويل اأنَّه اجل�مع لكل ال�صرِّ

، واختلفوا يف م�ص�ألة عطف املجرور به�؛ فمنهم 
(((

)-اأج�ز الب�رشيون العطف بـ»حتى«

من يوجب اإع�دة حرف اجلر، يقول ابن ال�رشَّاج معلاًل: »ف�إذا قلت: »َمَرْرُت ِب�لَقوِم َحتَّى 

 ،
(((

ق بني م� اأجنر ب�لب�ء وبني م� اأجنر بحتى« َزْيٍد« ف�إن اأردت العطف فينبغي اأن ُتعيد الب�ء لتفررِّ

وذلك اأنَّه مو�صع ُيحتمل فيه اأن تكون »حتى« حرف جر، وميكن اأن تكون حرف ع�طف، 

يقول ابن اأبي الربيع: »والأكرث يف »حتى« اأن تكون حرف جر، فينبغي فيه� هن� اأن توؤخذ 

حة ل واجبة؛  ، ف�للب�ض ح��صل. ومن النَّحويني من يرى اأنَّ اإع�دة اجل�ر مرتجرِّ
(((

على الأكرث«

.
(5(

ق�ل ابن ع�صفور: »الأح�صن اإع�دة اخل�ف�ض ليقع الفرق بني الع�طفة واجل�رة«

ني العطف؛ اإذ ق�ل: »واإن ُعطف بـ»حتى«  د حني قيَّد اللزوم ب�أل يتعَّ � ابن م�لك فتفرَّ اأمَّ

على جمرور وخيف توهم كون املعطوف جمروراً بـ»حتى« لزم اإع�دة اجل�ر؛ نحو: اْعَتَكْفُت 

ْهِر َحتَّى يف اآِخِرِه، ف�إن اأُِمَن ذلك مل تلزم اإع�دة اجل�ر، نحو: َعِجْبُت ِمن الَقوِم َحتَّى  يف ال�صَّ

 ]من اخلفيف[:
(6(

�عر َبِنيهم، ونحو قول ال�صَّ

َحتَّى اخَل��ْل��ِق  َف������َض يف  ُيْ��نَ���َك  ِح��ي��ن���«)3(ُج���وُد  ����َءِة  ِب����لإ����صَ َداَن  بَ���ِئ�����ٍض 

�صحته  يف  و�صكك   ،
(7(

الإربلي الراأي  هذا  يقبل  فلم  بعده،  من  النَّحويون  واختلف 

)1) النحو الوايف )/76).

))) ينظر: اأو�صح امل�ص�لك )/)6)، والت�رشيح )/576، وفيه اأن الكوفيني ينكرون العطف به� ب�لكلية ويحملون م� ج�ء منه 

»على اأنَّ »حتى« فيه ابتدائية، واأنَّ م� بعده� على اإ�صم�ر ع�مل«. 

))) الأ�صول 5/1)). وهو راأي ابن اخلب�ز واأبي عبد اهلل اجللي�ض، ينظر: الرت�ص�ف )/000)، واجلنى الداين 551.

))) الب�صيط 1/))).

)5) ينظر: تو�صيح املق��صد )/)100، و�رشح الأ�صموين بح��صية ال�صب�ن )/)109.

)6) ق�ئله جمهول. ينظر: املغني )/)8)، و�رشح �صواهده77/1/1)، والدرر 6/))1، وق�فيته يف هذه امل�ص�در: ]...دين�[.

)7) ينظر: جواهر الأدب 501. ومل ي�رش اإىل راأي ابن م�لك مع عن�يته ب�آرائه؛ وق�ل: »ولو عطفت به� على جمرور وجب رد 

اجل�ر«.
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 ،
(((

، واعرت�صه اأبو حي�ن ذاكراً »اأنَّ »حتى« يف املث�ل ج�رة، ويف البيت حمتملة«
(1(

املراديُّ

نه، واأج�ب على اعرتا�ض اأبي حي�ن  ؛ لكن ابن ه�ص�م َح�صَّ
(((

م�ميني ووافقه يف اعرتا�صه الدَّ

م�صرياً اإىل اأنَّه مل ي�صح اجلر يف املث�ل والبيت؛ لأن »اإىل« لي�صت مبعنى »حتى«، ولالفتق�ر اإىل 

.
(((

�رشط اجلر بـ»حتى«؛ اإذ ما بعدها لي�س اآخراً ول مت�صاًل باآخر

وج�ءت  م�لك؛  ابن  عن  ا�صتهرت  التي  والقيود  ال�صوابط  بع�ض  يلي  فيم�  واأُْجِمُل 

ا�صتدراكً� على النَّحويني يف اأحك�مهم املطلقة:

دون  املعنوي  الإ�صن�د  على  الأ�صم�ء  من عالم�ت  هو  الذي  »الإ�صن�د«  معنى  1-  ق�رش 

.
(5(

اللفظي

)-  حدد املبتداآت التي ي�صلح دخول الأفع�ل النَّ��صخة عليه�، وقد جرت ع�دة النَّحويني 

.
(6(

على اإطالق القول يف كون هذه الأفع�ل تدخل على املبتداأ من دون قيد

التب��صه�  من  خوفً�  املخففة   » »اإنَّ بعد  م�  على  دة  املوؤكرِّ الالم  دخول  وجوب  )-  َقيَّد 

ب�لنَّ�فية ب�أن يكون املو�صع حمتماًل لالإثب�ت والنَّفي، ف�إن ك�ن املو�صع ل يقبل النفي 

.
(7(

فال تلزم الالم

)1) ق�ل بعد عر�صه يف اجلنى 551: »وفيه نظر«.

))) ينظر: املغني )/)8)، والهمع 60/5). 

))) ينظر: ح��صية ال�صب�ن )/)109، وح��صية الد�صوقي 9/1)).

))) ينظر: املغني )/85).

)5) ينظر: �رشح الت�صهيل 9/1، وتعليق الفرائد 1/)7، والهمع 11/1، والت�رشيح 1/)16. وي�ص�ر اإىل اأنه يف �رشح الك�فية ال�ص�فية 

165/1، اأطلق لفظ الإ�صن�د من دون تقييد.

)6) ينظر: �رشح الت�صهيل 5/1))، وقد اأ�ص�ر هو اإىل اجته�ده يف امل�ص�ألة، وبي�ن م� اأغفله النحوي ون من مبتداآت ميتنع دخول 

الأفع�ل الن�ق�صة عليه�. وتعليق الفرائد )/160.

)7) ينظر: �صواهد التو�صيح )5، وفيه يقول: »وقد اأغفل النحويون التنبيه على جواز حذف الالم عند ال�صتغن�ء عنه� بكون 

املو�صع غري �ص�لح للنفي«. فن�صب اإىل نف�صه التفرد يف و�صع هذا القيد م�صتنداً على عدد من �صواهد احلديث. وينظر: 

�رشح الت�صهيل )/)).
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.
(1(

ب اأن يكون الإعمال للثاين منهما )- ا�صرتط يف جواز تنازع فعلي التعجُّ

بذلك  الإ�صارة  ا�صم  يو�صف  اأن  امل�صدر  عن  الإ�صارة  ا�صم  نيابة  جلواز  5-  ا�صرتط 

.
(((

امل�صدر

جمروراً  اأو  ظرفً�  بكونه  ب�لالم  امل�صدر  الق�صم  جواب  معمول  تقدمي  جواز  6-  قيد 

.
(((

ب�حلرف

7-  ا�صرتط لإعراب ما بعد »اإل« بدًل يف ال�صتثناء التام املنفي األَّ يكون الكالم مرتاخيًا 

.
(((

فيطول الف�صل بني البدل واملبدل منه

8-  �صبط حكم زي�دة الك�ف اجل�رة توكيداً ب�أن يوؤمن اللب�ض بكون املو�صع غري �ص�لح 

.
(5(

للت�صبيه

�صبط  مب�ص�ألة  تتعلق  اأنه�  ويالحظ  والقيود،  ال�صوابط  و�صع  يف  اجته�داته  اأبرز  هذه 

�صي�غة القواعد النحوية غ�لبً�، ول ت�أخذ �صورة امل�ص�ئل اخلالفية، ومرجع ذلك اأنَّ معظم 

تلك ال�صتدراك�ت ذات �صلة بق�صية اأمن اللب�ض واأهمية الإف�دة ودقة التعبري عن املق�صود، 

وهي ق�صية تعد حمل اإجم�ع بني النَّحويني.

اكيب النَّحوية:  ة للمفردات والتَّ اأويلت والتَّوجيهات املعنويَّ ثالثًا: التَّجديد يف التَّ

ا�صتط�ع ابن م�لك من خالل ت�أمل كم كبري من ن�صو�ض الأقدمني واإدراك ت�م لدللته� 

املعنوية اأن ي�صع قواعده النَّحوية، ول�صيم� فم� يتعلق بدللة املفردات والرتاكيب؛ فظهرت 

)1) ينظر: �رشح الت�صهيل )/177، ومتهيد القواعد )/1808، والهمع 5/5)1.

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/181، والرت�ص�ف )/56)1، والهمع )/)10، والت�رشيح )/59).

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/18)، والرت�ص�ف )/1787، ومتهيد القواعد 8/6)1)، والهمع )/5)).

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/)8)، والرت�ص�ف )/1508، والهمع )/)5).

)5) ينظر: �رشح الت�صهيل )/170، ومتهيد القواعد 009/6)، والهمع )/195.
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الأقدمني يف  واملتمثلة يف خم�لفة  والتفرد والأ�صبقية،  بع�ض مالمح الجته�د  يف م�صنف�ته 

بع�ض التوجيه�ت املعنوية، وزي�دة مع�ن جديدة لبع�ض املفردات، ومن اأبرز دلئل ذلك: 

و»َل  اأََب�َلَك«،  »َل  العرب:  قول  يف  النَّحويني  عند  املعنوية  التوجيه�ت  اختالف   -1

من  َلَك  اأََب  َل  اأَنَّه  اأََب�َلَك«  »َل  بقولهم:  يراد  »واإمن�  بقوله:  �جي  الَزجَّ ه  َفَف�رشَّ اأََب�َك«؛ 

ال�صب، ورمب� و�صع  � هو كالم جمراه جمرى  ف�إمنَّ املذكورين،  الآب�ء  اأو من  الأ�رشاف،  الآب�ء 

مو�صع املدح كقولك للرئي�ض الف��صل: »َل اأََب�َلَك« اإمن� تريد: ل اأب�لك من الآب�ء اخل�ملني 

� ابن جني فقد نقل تف�صري اأبي علي الف�ر�صي وهو »اأنَّ قولهم: »َل اأََب�َلَك«  . اأمَّ
(1(

النَّ�ق�صني«

واإمن�  اأب�ه؛  احلقيقة  يف  تنفى  ل  ف�إنك  هذا  قلت  اإذا  اأنَّك  وذلك  املثل،  جمرى  جرى  كالم 

ه اأبو  ع�ء، اأي اأنت عندي ممن ي�صتحق اأن ُيدعى عليه بفقد اأبيه كذا ف�رشَّ تخرجه خمرج الدُّ

.
(((

علي، وكذلك هو ملت�أمله«

ف�إنهم -واإن اختلفوا يف املعنى- متفقون على اأنَّ »اأب�« ا�صٌم، وقد خ�لفهم ابن م�لك 

فق�ل: »والوجه عندي يف »ل اأب�لك«، و»ل اأب�ك«، اأن يكون دع�ء على املخ�طب ب�أن ل 

فعاًل  »اأبى«  ، فجعل 
(((

�صيء واحلمد هلل« التَّكلف  فيه من  لي�ض  املوت، وهذا توجيه  ي�أب�ه 

م��صيً�، وف�عله �صمري يعود على ال�صم الذي قبله.

يتمثل  ممتنع  من  »اأب�«  ب��صمية  القول  اإليه  ُيف�صي  اأن  ميكن  م�  التَّ�أويل  هذا  اإىل  ودفعه   

ر  مقدَّ يكون  اأو  فيه�،  الك�ف ع�ماًل  اإىل  »اأب« م�ص�ف  يكون  »اأن   � ف�إمَّ اأمرين:  اأحد  يف 

النف�ص�ل ب�لالم وهي الع�ملة يف الك�ف مع حذفه�؛ ف�لأول ممنوع ل�صتلزامه تعريف ا�صم 

�س الإ�صافة فيما اإ�صافته حم�صة، والثاين ممنوع؛ ل�صتلزامه وجود  »ل«، اأو تقدير عدم متحُّ

�صمري متَّ�صل معمول لع�مل غري منطوق به، وهو �صيء ل يعلم له نظري فوجب الإعرا�ض 

)1) الالم�ت 105.

))) اخل�ص�ئ�ض 1/))).

))) �رشح الت�صهيل )/)6.
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.
(1(

عنه والتبوؤ منه«

ت�أويل   � »واأمَّ بقوله:  حي�ن  اأبو  ف�عرت�صه  رين؛  املت�أخرِّ لدى  قبوًل  التَّ�أويل  هذا  يلق  ومل 

، واأبطله بثالثة وجوه وجيهة ا�صُطرت من ح�ول النت�ص�ر 
(((

امل�صنرِّف...ففي غ�ية الف�ص�د«

اللذين  البيتني  ع�ه يف  ادَّ اإمن�  ِع ذلك على الإطالق؛ بل  يدَّ القول: »ب�أنَّه مل  اإىل  لبن م�لك 

راد هذا املعنى ومن َثمَّ ف�ص�ده. . وهو انت�ص�ر �صعيف، ويفهم منه امتن�ع اطرِّ
(((

اأن�صدهم�«

)- راأي جمهور النَّحويني يف اأنَّ »الواو« الع�طفة ُتفيد مطلق اجلمع، من دون اعتداد 

، منه� 
(((

ب�إف�دة ترتيب اأو معيَّة، وقد ن�ضَّ على ذلك �صيبويه يف ب�صعة ع�رش مو�صعً� من كت�به

قوله: »»َم� َمَرْرُت ِبَرُجٍل َوِحَم�ٍر«؛ اأي: َم� َمَرْرُت ِبِهَم�، ولي�ض يف هذا دليل على اأنَّه بداأ 

ب�صيء قبل �صيء ول ب�صيء مع �صيء؛ لأنَّه يجوز اأن تقول: مررُت بزيٍد وعمٍرو، واملَْبدوُء 

به يف املُرور عمٌرو، ويحوز اأن يكون زيداً، ويجوز اأن يكون املروُر َوَقَع عليهم� يف َح�لة 

.
(5(

واحدة؛ ف�لواُو جَتمع هذه الأ�صي�َء على هذه املع�ين«

، وق�ل ابن يعي�ض: »ول نعلم 
(6(

اأئمة العربية عليه اترِّف�ق  ريايف والف�ر�صي  وقد ذكر ال�صرِّ

.
(7(

اأحداً يوثق بعربيته يذهب اإىل اأنَّ »الواو« تفيد الرتتيب«

، منه�: اأنه� للرتتيب 
(8(

ويف كالمهم نظر؛ لأنَّ يف امل�ص�ألة اأقواًل نقلت عن اأئمة اأعالم

)1) �رشح الت�صهيل )/)6.

))) التذييل والتكميل 71/5).

))) متهيد القواعد )/6))1.

))) ينظر: الف�صول املفيدة يف الواو املزيدة 67. 

)5) الكت�ب 18/1).

)6) ق�ل الف�ر�صي يف الإغف�ل 50/1) معلقً� على راأي �صيبويه بعد اأن نقل ن�صه ال�ص�بق: »وقد ذكر هذا املعنى فيه� يف عدة 

موا�صع من كت�به، وهو قول جميع اأ�صح�به، ول اأعلم للكوفيني خالفً� يف ذلك«. وينظر: الرت�ص�ف )/)198، واجلنى 

الداين 159، واملغني )/)5).

)7) �رشح املف�صل 7/5.

)8) تنظر هذه الأقوال يف: مع�ين احلروف للرم�ين 7)، ور�صف املب�ين )7)، وجواهر الأدب 07)، والف�صول املفيدة 67، 

والهمع 5/))). 
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للجمع  تكون  اإنه�  وقيل:  والربعي وه�ص�م وغريهم.  اإىل قطرب وثعلب  وُن�صب  مطلقً�، 

ابن كي�ص�ن. وقيل: هي  اإىل  ا�صتعملت يف غري ذلك ك�ن جم�زاً، وُن�صب  ف�إذا  املعية،  بقيد 

اء. للرتتيب حيث ي�صتحيل اجلمع، وُن�صب اإىل الفرَّ

ي من القرائن احتمل املعية احتم�ًل  اإذا ُعررِّ � ابن م�لك فقد ق�ل: »املعطوف ب�لواو  اأمَّ

، ق�ل اأبو حي�ن: »وهو قول 
(1(

م احتم�ًل قلياًل« طً�، والتَّقدُّ ر احتم�ًل متو�صرِّ راجحً�، والتَّ�أخُّ

د،   ب�لتفرُّ
(((

 وابن عقيل 
(((

، وقد و�صفه املرادي
(((

خمرتع خم�لف ملذهب الأكرثين وغريهم«

وجعاله راأيً� م�صتقاًل. 

والتدقيق ُيظهر اأنَّ قول ابن م�لك هو قول اجلمهور؛ غري اأنَّ فيه و�صفً� مل� ا�صُتقرئ من 

على  معلقً�  الأزهري  يقول  هذا  النُّ�صو�ض، ويف  وفق دللت  للقواعد  م�ع و�صبطً�  ال�صَّ

:
(5(

بيت الألفية 

�َص�ِبق�ً اأَْو  َلِح��ق���ً  ِب����َواٍو  ُم��َواِف��ق���ًَف���ْع��ِط��ْف  ���ِح��ب���ً  ُم�����صَ ْو  اأَ احُل��ْك��ِم  يف 

اأكرث،  للم�ص�حبة  فمجيئه�  والقلَّة؛  الكرثة  يف  خمتلفة  وهي  مراتب،  ثالث  »فهذه 

د من القرائن للمعيَّة  وللرتتيب كثري، ولعك�ض الرتتيب قليل؛ فتكون عند الحتم�ل والتجرُّ

م مبرجوحية؛ هذا مراد التَّ�صهيل وهو حتقيق للواقع  ر برجح�ن، وللتقدُّ ب�أرجحية، وللت�أخُّ

.
(6(

ل قول ث�لث«

َراأَْيُتُه  م�ن؛ فمعنى »َم�  « عند النَّحويني ظرف مبني يدل على م� م�صى من الزَّ )-»قطُّ

�جي:  « م� راأيته فيم� م�صى من عمري، وهو عند جمهورهم خمت�ض ب�لنَّفي، ق�ل الزجَّ َقطُّ

)1) �رشح الت�صهيل )/8)). ومل يتعر�ض اإىل �صيء من ذلك يف �رشح الك�فية ال�ص�فية )/)0)1؛ بل ج�ء ن�صه موافقً� للجمهور.

))) نقله بن�صه ال�صيوطي يف الهمع 5/5)) عن التذييل، وهو معنى كالمه يف الرت�ص�ف )/1981. 

))) ينظر: اجلنى الداين 160، ق�ل: »وهو خم�لف يف ذلك لكالم �صيبويه وغريه«.

))) ينظر: امل�ص�عد )/)))، ق�ل: »وهذا كالم خم�لف لقول الن��ض«.

)5) الألفية ]))5[.

)6) الت�رشيح )/557.
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لو  النَّفي،  اإل يف  الوجه  تقع يف هذا  ، ول  َقطُّ َراأَْيُتُه  َم�  فتقول:  الأمد،  « تكون يف  »»َقطُّ

.
(1(

؛ ك�ن حم�ًل« قلت: َراأَْيُتُه َقطُّ

« مع فعل  وخ�لفهم ابن م�لك؛ اإذ اأج�ز اأن ُت�صتعمل يف الإثب�ت، فق�ل: »وقد يقع »قطُّ

الة مع  ح�بة -ر�صي اهلل عنهم-: »ق�رشن� ب�ل�صَّ غري منفي لفظً� ول معنى، كقول بع�ض ال�صَّ

. وقد يخلو من النَّفي لفظً� ل معنًى، واأُ�صري بذلك اإىل م� 
(((

النَّبيs اأكرث م� كنَّ� َقطُّ واآمنه«

يرِّن َتْقَراأَ �صورة الأحزاب؟ فق�ل عبد اهلل: ثالثً� و�صبعني، فق�ل: 
يف احلديث »اأَنَّ اأَُبّيً� ق�ل: ك�أَ

. وق�ل يف �صواهد الّتو�صيح: »ويف قوله: »ونحن اأكرث 
(((

» ؛ اأي م� ك�نت كذا   َقطُّ
(((

» َقطُّ

« ا�صتعم�ل »قط« غري م�صبوقة بنفي. وهو مم� خفي على كثري من النَّحويني؛ لأنَّ  م� كنَّ� َقطُّ

. وقد ج�ء  م�ن امل��صي بعد نفي، نحو: َم� َفَعْلُت َذِلَك َقطُّ املعهود ا�صتعم�له� يف ا�صتغراق الزَّ

.
(5(

يف هذا احلديث دون نفي، وله نظ�ئر«

؛ ف�ص�غوا قواعدهم وفق م� راآه اجلمهور، من دون 
(6(

رين ومل يوؤثرِّر هذا الراأي يف املت�أخرِّ

ينبي عن  مب�  م�لك  ابن  براأي  �ض  اإذ عرَّ اأبي حي�ن،  م� ك�ن من  اإل  م�لك؛  ابن  د  لتفرُّ ذكر 

اعرتا�صه عليه؛ فق�ل: »وق�ل ابن م�لك: رمب� ا�صتعمل »قط« دون نفي لفظً� ومعنًى، اأو لفظً� 

.
(7(

ل معنًى، وا�صتدلَّ على ذلك مب� ورد يف احلديث على ع�دته«

وف�رش بع�ض من ت�أثر براأي ابن م�لك قواعد النَّحويني ب�أنَّه ُنِظَر يف �صي�غته� اإىل الأكرث 

يف ال�صتعم�ل؛ ق�ل الد�صوقي مف�رشاً ن�ض ابن ه�ص�م: »قوله: »تخت�ض ب�لنَّفي«؛ الب�ء داخلة 

)1) حروف املع�ين 5).

))) �صبق تخريجه �ض 59).

))) �صبق تخريجه �ض 59).

))) �رشح الت�صهيل )/1)).

)5) �صواهد التو�صيح )19.

)6) منهم ابن ه�ص�م يف املغني )/9)5، وال�صيوطي يف الهمع )/)1)، والأزهري يف الت�رشيح )/0)5.

)7) الرت�ص�ف )/5))1.
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اإىل  ب�لنَّظر  »وتخت�ض«  فقوله:  قلياًل،  نفي  تقدم  بدون  ت�أتي  وقـد  عليـه،  املق�صـور  علـى 

َفر مع  ال�صَّ ال�صالة يف  ال�صح�بة: »ق�رشن�  الإثب�ت قول بع�ض  ا�صتعم�له� يف  ال�ص�ئع، ومن 

، واخت�ر الدكتور عب��ض 
(1(

«؛ اأي: اأكرث وجودن� فيم� م�صى« ر�صول اهللs اأكرث م� كنَّ� َقطُّ

ح�صن �صي�غة ق�عدته يف »قط« على النَّحو التَّ�يل: »»قط« ظرف زم�ن ل�صتغراق امل��صي، 

.
(((

ول ي�صتعمل -يف الغ�لب- اإل بعد نفي اأو �صبهه«

للت املعنويَّة للمفردات اإ�ص�فته كثرياً  )- اأكرث م� يلفت النَّظر يف اجته�داته يف ب�ب الدَّ

من املع�ين حلروف اجلر، اإذ ك�ن ي�أخذ بدللة ظ�هر النُّ�صو�ض، ولذا اأ�ص�ف مع�ين مل ُي�صبق 

اإليه�، وف�صل مع�ين جمملة، وا�صتع�ن على اإثب�ت كل ذلك ب�لأدلَّة ال�صم�عيَّة من م�ص�دره� 

املختلفة. واأذكر من ذلك م� ذكره يف مع�ين »من« اجل�رة؛ فقد »ذكر القدم�ء اأنَّ مع�نيه� 

بع�صهم  اإنَّ  بل  ؛ 
(((

غريهن« يف  مزيدة  وج�ءت  والتبعي�ض،  والتبيني،  الغ�ية،  ابتداء  ثالثة: 

التي ذكرت  الغ�ية، و�ص�ئر املع�ين  اإل لبتداء  اأنه� ل تكون   يرى 
(5(

ال�رشَّاج  وابن 
(((

ك�ملبد

ترجع اإىل هذا املعنى.

 اإىل خم�صة ع�رش 
(6(

رون فقد اأف��صوا يف ذكر مع�نيه�، حتى و�صلت يف املغني  � املت�أخرِّ اأمَّ

معنى، اأذكر منه� م� ا�صُتهرت ن�صبته اإىل ابن م�لك، وهو »الف�صل«.

ق�ل ابن م�لك يف �رشح التَّ�صهيل- بعد اإ�ص�رته اإىل هذا املعنى يف املنت-: »واأ�رشت بذكر 

} ]البقرة:  ين، نحو: {     الف�صـل اإىل دخولهـ� علـى ث�ين املت�ص�دَّ

من الآية 0))[، و{           } ]اآل عمـران: مـن الآيــة 179[، ومنــه قـول 

)1) ح��صية الد�صوقي 79/1).

))) النحو الوايف )/6)).

))) جواهر الأدب 5)).

))) ينظر: املقت�صب 1/)).

)5) ينظر: الأ�صول 09/1).

)6) ينظر: املغني )/6)1.
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 ]من املتق�رب[:
(1(

�عر ال�صَّ

َج���ِه��ًا ام�����راأً  اب����تَ����َداأَْت  َم����  �������َر َع�������ْن ِف���ْع���ِل���ِهاإَذا  ِب���������رِبٍّ َف���َق�������صَّ

ِل��ْل��َج��ِم��ي�����ِل َق��������ِئ���ًا  تَ������َرُه  ُذلِّ����ِهَومَلْ  ِم����ْن  ال���ِع�������زِّ  َع���������َرَف  َوَل 

��ْم��ُه ال���َه�������َواَن ف�����إنَّ ال���َه���َواَن َج��ْه��ِل��ِه«)4(َف�����صُ ِم��ْن  اجَل��ْه��ِل  ِل���ِذي  َدَواٌء 

اأبو حي�ن بعد ذكر هذا املعنى وغريه: »وهذا الذي ذكره ابن م�لك من املع�ين مل  ق�ل 

. لكن معظم النَّحويني قبلوا معنى »الف�صل« 
(((

يذكره اأ�صح�بن�، ويت�أولون م� ظ�هره ذلك«

الإربلي  فذكر  له؛  تف�صريات  بع�صهم  واأ�ص�ف   ،
(((

قراآنية �صواهد  من  ذكر  فيم�  ول�صيم� 

، واأ�ص�ف 
(((

ب�أنَّ »من« الف�صليَّة »هي التي تدخل على ث�ين املتق�بلني لتف�صله عن الأول«

، وجميع هذه التف�صريات توحي 
(5(

املرادي: »وقد تدخل على ث�ين املتب�ينني من غري  ت�ص�د«

بقبول هذا املعنى.

وميَّز  م�ز  ف�إنَّ  الع�مل،  م�صتف�د من  الف�صل  لأنَّ  نظر؛  ق�ل: »وفيه  فقد  ابن ه�ص�م   � اأمَّ  

َل، والعلم �صفة توجب التَّمييز، والظ�هر اأنَّ »من« يف الآيتني لالبتداء، اأو مبعنى  مبعنى َف�صَ

 � اأمَّ املعنى،  لهذا  ه�ص�م  ابن  من  رداً  العرتا�ض  هذا  اأنَّ يف   
(7(

ال�صيوطي وَفِهَم   ،
(6(

»عن««

ملعنى  اإنك�ر  املج�وزة من غري  اأو  البتداء  ملعنى  ابن ه�ص�م  ترجيح  منه  ففهم   
(8(

الد�صوقي 

الف�صل.

)1) مل اأقف على ق�ئل هذه الأبي�ت؛ وذهب حمقق �رشح الت�صهيل )/7)1))) اإىل اأنه� قد تكون لعبد اهلل بن مع�وية.

))) الرت�ص�ف )/1)17.

))) ينظر: البه�ن )/1))، والإتق�ن 517.

))) جواهر الأدب 0)).

)5) اجلنى الداين )1).

)6) املغني )/161.

)7) ينظر: الهمع )/)1)

)8) ينظر: ح��صية الد�صوقي )/)6).
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اإذا ك�ن ج�وزه  اإل  اإذ ل معنى لالبتداء واملج�وزة هن�  اأنه� للف�صل؛  وال�صحيح عندي 

مبعنى انف�صل عنه، فتعود اإىل معنى الف�صل اأي�صً�، ثم اإنَّ الأخذ بظ�هر النَّ�ض اأوىل من الت�أويل؛ 

لأنَّ فتح ب�ب الت�أويل يف مع�ين حروف اجلر يوؤدي اإىل اإنك�ر كثري منه�، وحمله� بتكلف 

الت�أويل على مع�نيه� الأ�صلية.

و اأُْجِمُل فيم� يلي بع�ض التوجيه�ت املعنوية التي ا�صتهرت عن ابن م�لك:

.
(1(

1- ذكر اأنَّ »اإذا« قد تخرج عن معنى الظرفيَّة اإىل معنى املفعوليَّة

.
(((

)- اأج�ز خروج »الآن« عن معنى الظرفيَّة لتكون يف مو�صع رفع ب�لبتداء

.
(((

)- يرى اأنَّ »مع« اإذا اأُفردت عن الإ�ص�فة تكون مبعنى »جميعً�«

.
(((

)- زاد معنى »التعليل«، اأو »ال�صببية« اإىل مع�ين »من« اجل�رة

مبعنى  ت�أتي  اأنه�  ذكر  كم�  اجل�رة،  »اإىل«  معــ�ين  اإلــى  »التبيــني«  معنــى  5-  زاد 

.
(5(

»الالم«

.
(6(

6- زاد على مع�ين »يف« اجل�رة »التعليل« و»املق�ي�صة« و»التعوي�ض«

)1) ينظر: �رشح الت�صهيل )/10)، والرت�ص�ف )/08)1، واجلنى الداين )7)، واملغني )/79، والهمع )/178.

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/19)، والرت�ص�ف )/)))1، والهمع )/)18.

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/9))، و�رشح الك�فية ال�ص�فية )/950، والرت�ص�ف )/58)1، واجلنى الداين 08)، واملغني )/6))، 

والهمع )/9))، وح��صية الد�صوقي )/87).

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/))1، وجواهر الأدب 9))، والرت�ص�ف )/0)17، واجلنى الداين 10)، والهمع )/)1).

)5) ينظر يف معنى »التَّبيني«: �رشح الت�صهيل )/))1، والرت�ص�ف )/))17، واجلنى الداين 86)، واملغني 1/)9) مع ه�م�ض 

التحقيق )1). وينظر يف معنى »الالم« اجل�رة: �رشح الت�صهيل )/))1، والرت�ص�ف )/))17، واجلنى 87)، واملغني 1/)9) 

مع ه�م�ض التحقيق )6).

)6) ينظر يف معنى »التعليل«: �رشح الت�صهيل )/155، و�صواهد التو�صيح 67، والرت�ص�ف )/6)17، والهمع )/)19. وينظر 

يف معنى »املق�ي�صة«: �رشح الت�صهيل )/156، والرت�ص�ف )/6)17، والهمع )/)19. وينظر يف معنى »التعوي�ض«: �رشح 

الت�صهيل )/)16، واجلنى الداين )5)، واملغني )/0)5، والت�رشيح )/9). 
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كلمة  مو�صعه�  يف  يح�صن  اأن  اأي:  اجل�رة؛  »عن«  مع�ين  اإىل  »البدل«  معنى  7-  زاد 

.
(1(

»بدل«

.
(((

8- اأ�ص�ف ثالثة مع�ن للنَّعت؛ وهي: »التَّعميم« و»التَّف�صيل« و»الإيه�م«

رابعًا: اإ�صافة بع�س الأق�صام والأنواع:

وهو  النَّحويون،  ذكره  فيم�  والأ�صن�ف  الأق�ص�م  بع�ض  زي�دة  اإىل  م�لك  ابن  يعمد  قد 

ُيتو�صل  النَّحويون،  اأمور رئي�صة؛ الأول: �صواهد �صم�عيَّة مل يذكره�  يعتمد يف ذلك على 

من خالله� اإىل ال�صتدراك على بع�ض القواعد ب�إ�ص�فة م� يلزم من تق�صيم�ت، لتنتظم حتته� 

تلك ال�صواهد والنُّ�صو�ض. الث�ين: تف�صيل م� اأجمله النَّحويون من قواعد ع�مة، وجتزئته� 

اإىل تفريع�ت م�صتقلة. الث�لث: اإعم�ل العقل يف اإ�ص�فة بع�ض التق�صيم�ت املنطقيَّة.

ومن اأبرز �صواهد هذه ال�صورة:

1-ُيجمع النَّحويون على اأنَّ الأ�صل يف املبتداأ اأن يكون معرفة، ويجوز البتداء ب�لنَّكرة 

ابقون،  وفق �صوابط و�رشوط اأفا�س املتاأخرون يف تف�صيلها؛ على خالف ما كان عليه ال�صَّ

وراأى  الف�ئدة،  ح�صول  على  اإل  ذلك  �ص�بط  يف  مون  املتقدرِّ ل  يعورِّ »مل  ه�ص�م:  ابن  يقول 

، ومن  لٍّ خُمِ ُمِقلٍّ  فتتبَّعوه�، فمن  الف�ئدة،  اإىل مواطن  يهتدي  اأحد  لي�ض كل  اأنَّه  رون  املت�أخرِّ

اإىل  ف�أرجعه�  اأجمل  من  فمنهم   .
(((

متداخلة« لأمور  ٍد  معدرِّ اأو  ي�صلح،  ل  م�  مورد  مكرث 

.
(((

ل ف�أو�صله� اإىل نيف وثالثني مو�صعً� �صيئني: العموم واخل�صو�ض، ومنهم من ف�صَّ

)1) ينظر: �رشح الت�صهيل )/159، والرت�ص�ف )/8)17، والهمع )/)19. وب�صواهده ا�صت�صهد الأربلي يف جواهر الأدب )0)، 

واملرادي يف اجلنى 5))، وابن ه�ص�م يف املغني )/)9).

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/06)، ومتهيد القواعد 7/)1)). 

))) املغني 9/5)).

))) ينظر: �رشح القطر للف�كهي 5/1)). 
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ل يف  ُيف�صرِّ اأن  مقت�صي�ته  من  ف�إن  م�لك  ابن  م�صنَّف�ت  التعليمي ظ�هر يف  املنهج  ولأنَّ 

من  لديه  فظهر  الف�ئدة،  ح�صول  مواطن  اإىل  الهتداء  لي�صهل  ب�لنَّكرة  البتداء  م�صوغ�ت 

املبتداأ  اأن يكون  ب�لنَّكرة  البتداء  اإذ ذكر من موا�صع  اإليه؛  َب  وُن�صِ به  د  تفرَّ م�  امل�صوغ�ت 

اأو لحقً�   �ً اأو ظرفً� خمت�صّ اجلزاء  »ف�ء«  اأو  احل�ل  اأو »واو«  لول  اأو  نفيً�  اأو  ا�صتفه�م  »ت�يل 

، وَف�رشَّ الأخري بقوله: »واأ�رشت بقويل: »اأو لحق به« اإىل اجل�ر واملجرور املخت�ض، 
(1(

به«

ف�إنَّه ج�ئز  َرُجٌل،  ُغاَلُمُه  َدَك  َق�صَ َم�ٌل. واإىل اجلملة امل�صتملة على ف�ئدة، نحو:  َلَك  نحو: 

جواز: ِعْنَدَك َرُجٌل؛ لأنَّ يف تقدمي هذه اجلملة و�صبهه� خباً م� يف تقدمي الظرف من رفع 

رف واجل�ر واملجرور  . ف�أحلق هذه اجلملة ب�لظَّ
(((

توهم الو�صفيَّة، مع عدم قبول البتداء«

راد العلَّة، واأنَّ احلكم  مني، وقد دفعه اإىل ذكر هذا املو�صع اجلديد قوله ب�طرِّ ني املتقدرِّ املخت�صَّ

يدور معه� وجوداً وعدمً�؛ ق�ل اأبو حي�ن: »ول اأعلم اأحداً اأجرى هذه اجلملة جمرى الظرف 

.
(((

، وق�ل املرادي: »ومل َنَرُه لغريه«
(((

واملجرور اإل هذا امل�صنرِّف«

غ اجلديد من م�صوغ�ت البتداء ب�لنَّكرة قبوًل عند من  ول عجب يف اأن يلقى هذا امل�صورِّ

؛ اإذ ق�ل 
(5(

اأغرق يف ذكر التَّف�صيالت والتَّفريع�ت يف هذه امل�ص�ألة كبه�ء الدين بن النَّح��ض

ال�صيوطي م�صتدركً� على اأبي حي�ن وموافقً� لبن م�لك يف راأيه: »وقد وافقه ع�رشيُّه البه�ء 

.
(6(

ب«« بن النَّح��ض �صيخ اأبي حي�ن يف تعليقه على »املقرَّ

ولأنَّ النَّظرة يف و�صع هذا امل�صوغ اجلديد ذات �صبغة عقليَّة ل ت�صتند اإىل �صم�ع عن 

العرب ف�إنَّ هذه الإ�ص�فة مل تلق قبوًل لدى كثري من النَّحويني، لي�ض اعرتا�صً� عليه�؛ واإمن� 

)1) الت�صهيل 6)

))) �رشح الت�صهيل 1/)9).

))) التذييل والتكميل )/0)).

))) تو�صيح املق��صد 81/1).

)5) ذكر اخل�رشي يف ح��صيته 18/1) اأنَّ به�ء الدين بن النح��ض ذكر نيرِّفً� وثالثني مو�صعً� لالبتداء ب�لنكرة.

)6) الهمع )/1).
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لت املت�أخرين واملع��رشين  طلبً� لالإيج�ز والبعد عند الإطن�ب، ومن هن� مل تخل بع�ض مطوَّ

.
(1(

من الإ�ص�رة اإليه� والتعريج عليه�

الإ�ص�فة  الأول:  ق�صمني؛  اإىل  تنق�صم  الإ�ص�فة  اأنَّ   
(((

النَّحويني كتب  يف  )-املذكور 

تخ�صي�صه،  اأو  امل�ص�ف  تعريف  تفيد  التي  وهي  املعنوية؛  اأو  احلقيقية  وت�صمى  املح�صة، 

املح�صة،  الإ�ص�فة غري  والث�ين:   ،
(((

النف�ص�ل« �ص�ئبة  من  و�صميت حم�صة؛ »لأنه� خ�ل�صة 

وت�صمى املج�زية اأو اللفظية؛ وهي التي تفيد تعريف امل�ص�ف ل تخ�صي�صه، واإمن� ترد لغر�ض 

تخفيف اللفظ بحذف النون والتنوين، و�ص�بطه� عند ابن م�لك اأن يكون امل�ص�ف يف هذا 

 .
(((

النوع: ا�صم ف�عل اأو اأي �صيغة من �صيغ املب�لغة منه، اأو ا�صم مفعول، اأو �صفة م�صبهة

يف  -مثاًلً-  َزْيٍد«  �ِرُب  »�صَ نحو:  لأنَّ  النف�ص�ل؛  تقدير  يف  »لأنه�  حم�صة  غري  و�صميت 

.
(5(

�ِرُب هو َزْيٍد«، ف�ل�صمري امل�صترت يف ال�صفة ف��صل بينه� وبني جمروره�« تقدير: »�صَ

ويرجع هذا التق�صيم الثن�ئي لالإ�ص�فة عند النحويني اإىل ق�صية الت�ص�ل والنف�ص�ل بني 

املت�ص�يفني، وهذا الأمر يدفعهم اإىل ت�صنيف م� �صمع من اأ�ص�ليب العرب وفق م� قرروه من 

تق�صيم مع مراع�ة الأ�ص�ض التي بني عليه�.

لكن املت�أمل يف م�صنَّف�تهم يجد اأنهم وقفوا اأم�م اأ�ص�ليب من الإ�ص�فة فيه� اترِّ�ص�ل من 

اأبرز  وجه، وانف�ص�ل من وجه؛ ف�ختلفوا حتت اأي الق�صمني تو�صع هذه الإ�ص�فة، وك�ن 

)1) ممن ذكره من املت�أخرين: ابن ه�ص�م يف الأو�صح 1/)0)، وال�صيوطي يف الهمع )/1)، والأ�صموين يف �رشح الألفية بح��صية 

ال�صب�ن 17/1)، وذكره من املع��رشين الدكتور عب��ض ح�صن يف النحو الوايف 1/1)).

))) ينظر: الأ�صول )/5، و�رشح ملحة الإعراب ))، واملف�صل 119، واللب�ب 89/1)، والإي�ص�ح يف �رشح املف�صل 68/1)، 

واملقرب)8).

))) تو�صيح املق��صد )/786.

))) من النحوي ين من اأحلق به� »امل�صدر« ك�بن ط�هر وابن بره�ن وابن الطراوة، ومنهم من اأحلق »ا�صم التف�صيل« ك�بن 

ال�رشاج والف�ر�صي والعكبي والكوفيني وابن ع�صفور الذي ن�صبه اإىل �صيبويه، ينظر: الت�صهيل 155، وتو�صيح املق��صد 

)/786، والت�رشيح )/108.

)5) الت�رشيح )/117.
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]يو�صف:  الآِخَرِة}  اإىل �صفته«؛ نحو: {َوَلَداُر  املو�صوف  »اإ�ص�فة  م�ص�ألة  اختالفهم يف 

الَة الأُوىل«، و»َم�ْصِجُد اجَل�ِمِع«، وغريه�. وقد دفع هذا الأمر ابن  من الآية 109[، و»�صَ

فة  م�لك اإىل و�صع ق�صم ث�لث من اأق�ص�م الإ�ص�فة عب عنه بقوله: »واإ�ص�فة ال�صم اإىل ال�صرِّ

، وق�ل 
(((

، ق�ل اأبو حيَّ�ن: »ومل ي�صبقه اأحد اإىل ذكر هذا الق�صم«
(1(

�صبيهة ب�ملح�صة ل حم�صة«

� غري  � حم�صة واإمَّ ن�ظر اجلي�ض: »ومل يعرف ذلك لغريه من النُّح�ة؛ لأنَّ الإ�ص�فة عندهم اإمَّ

.
(((

حم�صة«

وقد ذكر ابن م�لك �صبب اإ�ص�فة هذا الق�صم ب�أنَّ فيه اأمرين: اترِّ�ص�ل من وجه، وانف�ص�ل 

اإ�ص�فة  يف  هو  كم�  منوي  ب�صمري  مف�صول  غري  الأول  اأنَّ  قبل  من  »ف�لترِّ�ص�ل  وجه؛  من 

ال�صفة اإىل مرفوعه� اأو من�صوبه�؛ ولأن موقعه ل ي�صلح للفعل فيقدر تنكريه«، واعرت�ض من 

فة مق�مه، ف�لآية  ر انف�ص�له� مبو�صوف حمذوف اأُقيمت ال�صرِّ َحَكَم ب�أنه� �صبيهة ب�ملح�صة فقدَّ

على تقدير: »َداِر احَلَي�ِة الآِخَرة«، وقدروا »َم�ْصِجَد اجَل�ِمِع« بـ»َم�ْصِجِد الَوْقِت اجَل�ِمِع«، 

�س  متحُّ به  ميتنع  ل  �ُصلِّم  اإذا  »وهذا  قال:   .
(((

الأُوىل« �َعِة  ال�صَّ اَلِة  بـ»�صَ الأُوىل«  اَلَة  و»�صَ

� النف�ص�ل يف  الإ�ص�فة؛ لأنَّ احلكم ل يتغريَّ بحذف املو�صوف واإق�مة ال�صفة مق�مه... واأمَّ

مثل هذا النَّوع فمعتب من ِقَبل اأنَّ املعنى ي�صح به من دون تكلف م� يخرج به عن الظ�هر. 

اُر  و»الدَّ اجَل�ِمُع«،  و»امل�ْصِجُد  الأُوىل«  اَلُة  و»ال�صَّ  ،» الَغْربيُّ »اجَل�ِنُب  نحو:  اأنَّ  ترى  األ 

 » الَغْربيرِّ الآِخَرُة«، و»احَلبَُّة احَلْمَق�ُء« مكتفى بلفظه يف �صحة معن�ه، واأنَّ نحو: »َج�ِنُب 

بلفظه  احَلْمَق�َء« غري مكنَّى  اجَل�ِمِع« و»َحبَُّة  الآِخَرِة« و»َم�ْصِجُد  الأُوىل« و»َداُر  اَلُة  و»�صَ

 ،» الَغْربيرِّ املََك�ِن  ُيق�ل: »َج�ِنُب  ب�أن  التقدير،  اإىل تكلُّف  فيه  ُيحت�ج  ة معن�ه؛ بل  يف �صحَّ

)1) الت�صهيل 156.

))) نقله عنه ال�صيوطي يف الهمع )/77)، ون�صه يف الرت�ص�ف )/1806: »ول اأعلم له �صلفً� يف ذلك«.

))) متهيد القواعد 187/7).

))) ق�ل ابن الأنب�ري يف اأ�رشار العربية )5): »فلم� ك�ن املو�صوف هن� مقدراً ك�نت الإ�ص�فة غري حم�صة«، وهذا هو راأي 

جمهور الب�رشيني، ومنهم ابن ال�رشاج يف الأ�صول )/8، والعكبي يف اللب�ب 91/1)، وابن يعي�ض يف �رشح املف�صل 

)/168، وابن احل�جب يف الإي�ص�ح 86/1).
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رٌد...  ل من هذا النوع منعوتً� والث�ين نعتً� ُمطَّ �َعِة الأُوىل«... واأي�صً� جعُل الأوَّ اَلُة ال�صَّ و»�صَ

اأوىل من اعتب�ر غري  رد  م�ع، واعتب�ر املطَّ والإ�ص�فة غري مطردة؛ لأنه� مق�صورة على ال�صَّ

.
(1(

املطرد«

وهي:  النَّوع؛  هذا  جمرى  جتري  الإ�ص�ف�ت  من  اأ�رشبً�  هن�ك  اأنَّ  اإىل  ذلك  بعد  واأ�ص�ر 

فة اإىل املو�صوف، واملو�صوف اإىل الق�ئم مق�م الو�صف،  اإ�ص�فة امل�صمى اإىل ال�صم، وال�صرِّ

ل احلديث عن كل نوع مع  د، وامللغي اإىل املعتب، واملعتب اإىل امللغي. وف�صَّ د اإىل املوؤكرِّ واملوؤكَّ

ال�صتدلل و�رشب الأمثلة. 

اأنواع  يف  راأيه  تلخي�ض  اإىل  وانتهى  م�لك،  لبن  اأي  الرَّ هذا  اجلي�ض  ن�ظر  ن  ح�صَّ وقد 

ٌن ل ُبعد فيه ول  الإ�ص�فة و�صوابطه� فق�ل: »ول �صك اأنَّ هذا الذي اعتدَّ به امل�صنرِّف َح�صَ

الإ�ص�فة  من غري جهة  ل  ب�لأوَّ تعلُّق  له  يكن  مل  اإن  املت�ص�يفني  من  الث�ين  اأنَّ  وهو  اإ�صك�ل، 

ل يتحمل �صمرياً، والث�ين معمول  � اأن يكون الأوَّ ف�لإ�ص�فة حم�صة، واإن ك�ن له تعلق به؛ ف�إمَّ

.
(((

� األَّ يكون كذلك ف�لإ�ص�فة م�صبهة ب�ملح�صة« له قبل الإ�ص�فة ف�لإ�ص�فة غري حم�صة، واإمَّ

اأي؛ وم� راأين�ه من قوة واإطن�ب يف عر�صه، وا�صتح�ص�ن  د هذا الرَّ وعلى الرغم من تفرُّ

بع�ض املت�أخرين له، واإ�صه�مه يف حل اإ�صك�ل وخالف بني النَّحويني؛ على الرغم من ذلك 

رين واملع��رشين، اإل م� ك�ن من  كله مل ي�أخذ هذا التَّق�صيم اجلديد حقه يف م�صنَّف�ت املت�أخرِّ

اإ�ص�رة ع�برة اإليه من دون اأن يوؤخذ به يف التقعيد، ورمب� يرجع ذلك اإىل اإعرا�ض النَّحويني 

عن مزيد من التفريع�ت والتَّق�صيم�ت، ول�صيم� اإن ُفهم من ن�صه م� فهمه ال�صب�ن اإذ ق�ل 

النَّوع من الإ�ص�فة-: »والذي  -معلقً� على م� ذكره الأ�صموين من زي�دة ابن م�لك هذا 

يظهر اأنَّه لي�ض زائداً يف احلقيقة على هذين النَّوعني؛ بل هو ق�صم من غري املح�صة، بدليل 

ت�صميته م�صبهً� ب�ملح�صة، وحينئذ ل يجوز ت�صميته م�صبهً� بغري املح�صة؛ لقت�ص�ئه اأنَّه لي�ض 

)1) �رشح الت�صهيل )/9)).

))) متهيد القواعد 187/7).
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–تبعً� ل�صيخن�- ت�صميته م�صبهً� بغري املح�صة مبني على  البع�ض  من غري املح�صة، فتجويز 

.
(1(

تب�ين الثالثة املتب�در من تثليث الق�صمة، وهو خالف م� حققن�ه«

ويف العتم�د على لفظ الت�صمية يف »الت�صهيل« فقط ق�صور و�صعف؛ لأنه �صم�ه� يف 

ال�رشح: »وا�صطة بني املح�صة وغري املح�صة« ف�أراد بلفظه تثليث الق�صمة.

واأُجمل بع�ض م� ا�صتهر عنه من اآراء يف اإ�ص�فة بع�ض الأنواع والأق�ص�م:

من  النَّحويون  ذكره  م�  على  زي�دة  القلوب،  اأفع�ل  معلق�ت  من  »لو«  اأنَّ  1-  ذكر 

.
(((

معلق�ت

م�  على  م�صيفً�  مبعنى »يف«،  التي  وهي  الإ�ص�فة،  اأنواع  من  ث�لث  نوع  اإىل  )-  اأ�ص�ر 

ا�صتهر عند النَّحويني من نوعي الإ�ص�فة، وهو واإنَّ ك�ن م�صبوقً� به ف�أثره يف �صهرته 

.
(((

ظ�هر

)-  يرى النَّحويون اأّن اجلملة ل َتنعت اإل نكرة، واأ�ص�ف جواز نعته� ال�صم املعرف 

.
(((

بـ»األ« اجلن�صيَّة

خام�صًا: اجتهاده يف تعليل بع�س الأحكام:

من �صور اجته�دات ابن م�لك يف الآراء النَّحوية خم�لفته جمهور النَّحويني يف تعليل 

العلة  اإىل  النظر  يف  اجته�داته  بع�ض  اإىل  النَّحويني  علل  خم�لفته  وترجع  الأحك�م،  بع�ض 

)1) ح��صية ال�صب�ن )/7)8.

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/89، والرت�ص�ف )/115)، والهمع )/))).

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/1)).

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/11)، وتو�صيح املق��صد )/)95، وامل�ص�عد )/06)، ومتهيد القواعد 5/7)))، والت�رشيح )/76)، 

ويف هذه املراجع م� ي�صري اإىل اأولية ابن م�لك يف هذا القول، وال�صحيح اأنه واإن ا�صتهر به فلي�ض هو اأول من ذكره؛ بل 

�صبقه الزخم�رشي يف الك�ص�ف 589/1، )/17 و1)5.
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النحوية من حيث �صحة العلة واطراده�، و�صهولته� وبعده� عن التكلُّف.

ومن �صواهد ذلك: 

1- تعليل ت�صمية »نون الوق�ية«، وهي النُّون الزائدة التي ت�صبق ي�ء املتكلم عند ات�ص�له� 

الوق�ية«  اأنَّ »نون  النَّحويني  اإذ يرى جمهور  الأفع�ل؛  واأ�صم�ء  الأدوات  ب�لأفع�ل وبع�ض 

يقول   ،
(1(

للجر امل�صبرِّه  الك�رش  من  عليه  حمل  وم�  الفعل  تقي  لأنه�  ال�صم؛  بهذا  يت  �صمرِّ

نحو:  من  ب�لفعل،  اتَّ�صلت  اإذا  اإل  ال�صمري  ي�ء  ت�صحب  ل  النُّون  »وهذه  ال�صجري:  ابن 

نَِّني، ومل يقولوا يف  اأَْكَرَمِني وُيْكِرُمِني، اأو مب� �ص�به الفعل من احلروف من نحو: َلْيَتِني وَك�أَ

� اتَّ�صلت هذه النُّون ب�آخر الفعل لتقي اآخره  ال�صم: غالمني، ول يف ال�صفة: مكرمني؛ واإمنرِّ

.
(((

الك�رشة«

وجند عند ابن م�لك علَّة اأخرى على خالف م� يراه النَّحويون فقد ق�ل: »وينبغي الآن 

اأن تعلم اأنَّ فعل الأمر اأحقُّ به� من غريه؛ لأنَّه لو اتَّ�صل بي�ء املتكلرِّم من دونه� لزم حمذوران: 

اأحدهم� التب��ض ي�ء املتكلم بي�ء املخ�طب. والث�ين: التب��ض اأمر املذكر ب�أمر املوؤنث. فبهذه 

 .
(((

يت نون الوق�ية لذلك، ل اأنه� وقت الفعل من الك�رش« النُّون ُتوقي هذان املحذوران ف�ُصمرِّ

اأراد اأنَّ علة التَّ�صمية اأنه� تقي الفعل اللب�ض يف نحو: اأَْكِرْمِني َواأْكِرِمي، فلول النُّون للتب�صت 

ر ب�أمر املوؤنثة؛ ومن ثمَّ »ففعل الأمر اأحق به� من غريه،  ي�ء املخ�طبة بي�ء املتكلرِّم، واأمر املذكَّ

.
(((

ثم حمل امل��صي وامل�ص�رع على الأمر«

ثم اأخذ ابن م�لك يف تقوية راأيه فذكر من ذلك اأنَّ »الك�رش يلحق الفعل مع ي�ء املخ�طبة 

تقدير  فهي يف  ف�صلة  املتكلم  ي�ء  لأنَّ  املتكلم؛  ي�ء  الك�رش لأجل  اأثبت من حل�ق  هو  حل�قً� 

)1) ينظر: الكت�ب )/69)، واأ�رشار العربية 116، اللب�ب 1/)8)، و�رشح املف�صل )/7)).

))) الأم�يل )/)9).

))) �رشح الت�صهيل 5/1)1.

))) �رشح الأ�صموين بح��صية ال�صب�ن 1/)19.
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. لكنَّه مل يرتك امل�ص�ألة قبل اأن يجيب عن 
(1(

النف�ص�ل، بخالف ي�ء املخ�طبة لأنه� عمدة...«

اعرتا�ض قد يرد على راأيه مف�ده اأنَّ الك�رش املق�صود يف كالم النَّحويني هو �صبيه اجلر واأخوه 

ب�ل�صم  يخت�ض  ل  الذي  الك�رش   � اأمَّ املتكلم،  ي�ء  ب�صبب  الذي  وهو  ب�ل�صم،  املخت�ض  اأي 

ل�صون  فال ح�جة  �كنني  ال�صَّ التق�ء  من  للتخلُّ�ض  يدخل  الذي  اأو  املخ�طبة  ي�ء  قبل  ك�لذي 

.
(((

الفعل عنه

ق�ل ابن م�لك جميبً� على هذا العرتا�ض: »وهذا فرق ح�صن؛ لكنَّه مرتب على م�ل اأََثَر له 

.
(((

يف املعنى، بخالف الذي اعتبته ف�إنَّه مرتَّب على �صون من اخللل ولب�ض فك�ن اأوىل«

 هذه العلة يف التَّ�صمية عن ابن م�لك لكنهم مل ي�أخذوا به�، 
(((

وقد نقل بع�ض املت�أخرين

م�لك،  ابن  عنه  اأج�ب  مب�  بع�صهم  واعرت�صه�  اإليه�،  اأ�ص�روا  بل  قواعدهم؛  ي�صمُنوه�  ومل 

وك�أنَّ اإج�بته عن هذا العرتا�ض مل تكن ب�لدرجة التي عليه� �صبة العرتا�ض، واأمر اآخر -يف 

ليل  ظني- اأدى اإىل ترك املت�أخرين لتعليل ابن م�لك هو اأنَّ هن�ك تق�ربً� كبرياً بني املعنى الدَّ

للم�صطلح واملعنى ال�صطالحي امل�صتهر يف كتب النَّحويني، وكان لهذا الرتباط اأثره يف 

واب  �صهولة التعليل وبق�ء املت�أخرين على التعليل ال�ص�ئغ امل�ألوف والذي له وجهه من ال�صَّ

ة التي مل ينكره� ابن م�لك نف�صه. وال�صحَّ

الفعل من  اأنه� تقي  اإىل  الآراء؛ فذهب  اأن يجمع بني  الدكتور عب��ض ح�صن  وقد راأى 

.
(5(

الك�رش، ومتنع اللب�س، وختم بقوله: »واأ�صح تعليل اأنَّه ا�صتعمال العرب«

م�ن اإىل اجلملة، وهم متفقون على جواز  )-اأج�ز النَّحويون اإ�ص�فة املبهم من اأ�صم�ء الزَّ

رة بفعل مبني، وال�ص�هد العلم يف امل�ص�ألة قول  اإعرابه وبن�ئه عندم� ي�ص�ف اإىل جملة م�صدَّ

)1) �رشح الت�صهيل 5/1)1.

))) ينظر: �رشح الك�فية للر�صي)/55، والت�رشيح 9/1))، وح��صية ال�صب�ن 1/)19، وح��صية اخل�رشي 5/1)1.

))) �رشح الت�صهيل 5/1)1.

))) ينظر: اجلنى الداين 151، ومتهيد القواعد 85/1)، والهمع 1/)))، وح��صية ال�صب�ن 1/)19، وح��صية اخل�رشي 5/1)1.

)5) النحو الوايف 1/)5).
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 ]من الطويل[: 
(1(

النَّ�بغة الذبي�ين

بَ� ال�صِّ َعَلى  يَب  املَ�صِ َع�تَْبُت  ِحَ�  َواِزُعَعَلى  ْيُب  َوال�صَّ ��ُح  اأَ���صْ  ���َّ اأَمَل َوُق��ْل��ُت: 

ب�لك�رش جريً� على الأ�صل يف الإعراب.  البن�ء، وجره�  ُين�صد بفتح »حني« على  فهو 

اق:  ، يقول الورَّ
(((

و�ص�هدن� اأن اجلمهور يرون اأنَّ علة البن�ء هي امل�ص�كلة واإرادة التَّن��صب

؛ »لأنَّ امل�ص�ف يكت�صي من 
(((

، ف�أُجري جمراه«
ٍّ
»واإمن� ج�ز بن�وؤه لأنَّه اأُ�صيف اإىل فعل مبني

امل�ص�ف اإليه م� فيه من التَّعريف والتَّنكري، واجلزاء وال�صتفه�م... َفَمْن َبَنى هذه املبهمَة اإذا 

.
(((

اأ�ص�فه� اإىل مبني جعل البن�ء اأحد م� يكت�صيه من امل�ص�ف اإليه«

� ابن م�لك فَخ�لفهم يف هذه العلَّة واعرت�صهم، فق�ل: »�صبب بن�ء امل�ص�ف اإىل جملة  اأمَّ

� غري ذلك، فال يجوز اأن يكون ق�صد امل�ص�كلة  � ق�صد امل�ص�كلة، واإمَّ رة بفعل مبني؛ اإمَّ م�صدَّ

ول  معرب  ب��صم  اإليه�  امل�ص�ف  اجلملة  ت�صدير  مع  ثبت  قد  البن�ء  اأنَّ  اأحدهم�:  لأمرين؛ 

م�ص�كلة، ف�متنع اأن يكون البن�ء لق�صده�. الث�ين: اأن ُيق�ل: امل�ص�ف اإىل جملة م�صدرة بفعل 

اإ�ص�فة م�  اأُ�صيف اإىل ا�صم مبني اأوىل؛ لأنَّ  مبني لو ك�ن �صببه ق�صد امل�ص�كلة لك�ن بن�ء م� 

اأُ�صيف اإىل ا�صم مفرد اإ�ص�فة يف اللفظ واملعنى، واإ�ص�فة م� اأُ�صيف اإىل اجلملة اإ�ص�فة اإليه� 

ل  م�  ت�أثري  من  اأ�صعف  معن�ه  لفظه  يخ�لف  م�  وت�أثري  التَّقدير،  امل�صدر يف  واإىل  اللفظ  يف 

انتف�ء  اإىل مفرد من الأ�صم�ء معنى. ول خالف يف  الزم�ن  ا�صم  اإ�ص�فة  اأعنى  تخ�لف فيه؛ 

.
(5(

�صبب الأقوى ف�نتف�ء �صبب الأ�صعف اأوىل«

ول �صك يف اأنَّ وجه العرتا�ض الأول مبني على راأيه املوافق للكوفيني يف جواز بن�ء م� 

)1) يف ديوانه 80. وينظر: الكت�ب )/0))، واملق��صد النحوية )/))5، واخلزانة 500/6.

))) ينظر: راأي ابن ال�رشاج يف الأ�صول 75/1)، وابن جني يف �رش �صن�عة الإعراب )/166، وابن الأنب�ري يف الإن�ص�ف 

91/1)، وال�صيمري يف التب�رشة والتذكرة 1/)9).

))) علل النحو 5)).

))) الأم�يل ال�صجرية )/)60.

)5) �رشح الت�صهيل )/57).
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، وهذا مم� ي�صعف وجه ال�صتدلل.
(1(

اأُ�صيف اإىل معرب

اأمر  اإىل اجلملة م�صبَّبً� عن  العلة فق�ل: »فثبت بهذا كون بن�ء امل�ص�ف  ثم ذكر راأيه يف 

اآخر، وهو �صبه امل�صاف... بحرف ال�رشط يف جعل اجلملة التي تليه مفتقرة اإليه واإىل غريه. 

قبل  ت�ّمً�  كالمً�  ك�ن  ُقْمُت«  ُقْمَت  و»اإْن  ُقْمُت«،  ُقْمَت  »حني  قولك:  من  »ُقْمَت«  ف�إنَّ 

بعدهم�،  م�  واإىل  اإليهم�  افتق�ر  له  عليه، وبدخولهم� عليه حدث  دخول »حني« و»اإْن« 

ف�ُصبرِّه »حني« واأمث�له بـ»اإْن« وُجعل ذلك �صببً� للبن�ء امل�ص�ر اإليه على وجه ل يخ�لف الق�عدة 

.
(((

الع�مة، وهي ترتيب بن�ء الأ�صم�ء على من��صبة احلرف بوجه«

وكم� نرى يف هذا التعليل اأنَّ ابن م�لك واإن ا�صُتهر به يف هذه امل�ص�ألة -خم�لفً� الب�رشيني- 

يعرب  اإمن�  ال�صم  اأنَّ  املو�صع؛ وهو  يغب عنه يف هذا  مل  املتقدمني  اأ�صاًلً عند  لراأيه  اأنَّ  اإل 

، وقد ق�ل يف مو�صع اآخر: »اإنَّ امل�ص�ف اإىل غري املتمكن ل ُيبنى ملجرد 
(((

مل�ص�بهة احلرف

.
(((

اإ�ص�فته؛ بل لالإ�ص�فة مع كونه قبله� من��صبً� للحرف يف الإبه�م واجلمود«

ابن  راأي  اإىل  الإ�ص�رة  بتعليل اجلمهور، من دون  اأخذ  املت�أخرين من  اأنَّ من  واملالحظ 

� من ذكر علته فقد عر�صه� من�صوبة اإليه من دون اإغف�ل لذكر علة اجلمهور،  ، واأمَّ
(5(

م�لك

اإعرا�ض  يف  اأثره  م�لك  ابن  لعرتا�ض  يكن  فلم  وعليه  ؛ 
(6(

امل�ص�ألة يف  الراأيني  يرى  وك�أنه 

مني. املت�أخرين عن علة املتقدرِّ

)1) ينظر: اأو�صح امل�ص�لك )/6)1.

))) �رشح الت�صهيل )/57). 

))) ق�ل الزرك�صي يف ت�أ�صيل البن� 1): »ح�رش علة البن�ء يف �صبه احلرف هو قول اإم�م النحو �صيبويه، ق�ل ابن ه�ص�م يف »�رشح 

الإي�ص�ح«: »مل يذكر �صيبويه -رحمه اهلل- يف اأول كت�به يف توجيه البن�ء اإل �صبه احلرف، وهو �صحيح؛ لأن ت�صمن 

معنى احلرف �صبيه به«... وهو مذهب اأبي الفتح بن جني اأي�صً�، ق�ل �ص�حب »الب�صيط«: »اختلف النح�ة يف علة البن�ء 

فذهب اأبو الفتح اإىل اأنه� �صبه احلرف فقط««. 

))) �رشح الت�صهيل )/80).

)5) منهم: الر�صي يف �رشح الك�فية )/61)، وابن ه�ص�م يف الأو�صح )/))1، والأ�صموين يف �رشحه بح��صية ال�صب�ن )/9)8، 

والد�صوقي يف ح��صيته )/)15.

)6) منهم: املرادي يف تو�صيح املق��صد )/806، الأزهري يف الت�رشيح )/)16.
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واأجمل بع�ض اجته�دات ابن م�لك يف تعليل الأحك�م النَّحوية:

اأو  الإ�ص�فة  توهم  لرفع  ب�أنه�  ال�ص�مل  املذكر  وجمع  املثنى  يف  النُّون  زي�دة  1-  علل 

.
(1(

الإفراد

)-  علل ت�صكني اآخر الفعل امل�صند اإىل »ت�ء« الف�عل اأو »ن�« الف�علني اأو »نون« الن�صوة 

باأن �صببه متييز الفاعل من املفعول يف امل�صند اإىل »نا« الفاعلني، واأُحلق بها التَّاء والنُّون 

.
(((

للتَّ�ص�وي يف الرفع والت�ص�ل وعدم العتالل

اأفعل  للمذكر  منه�  الو�صف  بن�ء  التي  الأفع�ل  التعجب من  بن�ء �صيغة  امتن�ع  )-  علل 

التعجب  التف�صيل، وفعل  ب�أفعل  الو�صف  التب��ض  اإىل  موؤد  اأن ذلك  فعالء  واملوؤنث 

.
(((

ك�أفعل التف�صيل وزنً� ومعنى

نالحظ يف تعليالت ابن م�لك اأهمية و�صوح املعنى ورفع اللتب��ض، مع م� ك�ن ي�صعى 

التكلف؛ لكنه وقع فيم� ك�ن يحذر عندم�  العلل، والأخذ به� بعيداً عن  اإليه من ت�صهيل 

اأطنب يف عر�صه� وال�صتدلل عليه� مع تعري�صه بعلل اجلمهور واعرتا�صه�، وكل ذلك 

دفع اأب� حي�ن اإىل انتق�ده يف بع�ض تلك التعليالت؛ فو�صفه� -بعد الإ�ص�رة اإليه� من دون 

. وق�ل يف 
(((

ب�أنه� »علل لي�ض حتته� ط�ئل وهي من ف�صول الكالم« تطويل يف عر�صه�- 

اإىل »الت�ء« و»النون« و»ن�«:  اآخر امل�صند  اآخر بعد ذكر تعليل ابن م�لك لت�صكني  مو�صع 

.
(5(

»وهذه التع�ليل ت�صويد للورق وتخر�ض على العرب يف مو�صوع�ت كالمه�«

)1) ينظر: �رشح الت�صهيل 75/1، والرت�ص�ف )/570، والهمع 1/)16.

))) ينظر: �رشح الت�صهيل 1/))1، وتعليق الفرائد )/))، والهمع 197/1. 

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/5)، وتو�صيح املق��صد )/896، والت�رشيح )/95)، وح��صية ال�صب�ن )/977. 

))) التذييل والتكميل 1/)0).

)5) التذييل والتكميل )/5)1.
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كيب من مذاهب املتقدمني: مج والتَّ �صاد�صًا: الدَّ

من اأبرز مظ�هر التفرد والتجرد يف النظر اإىل الق�ص�ي� النحوية اأنَّ ابن م�لك قد يعمد اإىل 

تركيب مذهب جديد من مذهبني اأو اأكرث �صبقه اإليه� النَّحويون، ومن �صواهد ذلك:

1-اختلــف النَّحويون يف توجيه تركيب ورد يف القراآن الكرمي واأ�صع�ر العرب؛ وهو 

ل منهم� ول ي�صح علــى  فــي ظ�هــره جمٌع بني متع�طفني ي�صح وقوع الع�مل على الأوَّ

 ،]9 الآية  مـن  ]احل�صــر:   { الثــ�ين، ومـن ذلك قولــه تعــ�ىل: {   

ف�لفعـل »تبوءوا« ي�صـح اأن يقع علـى »الـدار« ول ي�صـح علــى »الإمي�ن«، ومثلــه قولــه 

تع�ىل: {        } ]يون�ض: من الآية 71[، فـ»اأَْجِمُعوا« فعل متعلق ب�ملع�ين من 

دون الذوات في�صح وقوعه على »الأمر«، ول ي�صح وقوعه على »ال�رشك�ء«. ومن الأ�صع�ر 

 ]من الوافر[:
(1(

قول الراعي النمريي

يَ��ْوم���ً بَ�����َرْزَن  ال��َغ���ِن��يَ���ُت  َم����  ���ْج���َن احَل���َواِج���َب َوال��ُع��يُ��ونَ���اإَِذا  َوَزجَّ

ف�لتزجيج يقع على »احلواجب« دون »العيون«، ومثله »اجلدع« الذي ل ي�صح وقوعه 

 ]من الطويل[:
(((

اإل على »الأنف« يف قول علقمة 

اأَنْ���َف���ُه يَ���ْج���َدُع  اهللَ  َك�������أَنَّ  َوْف��ُرتَ������َراُه  لَ��ُه  ثَ����َب  َم����ْوَلُه  اإِْن  َوَع��ْي��نَ��ْي��ِه 

؛ 
(((

وللنحويني يف توجيه هذه ال�صواهد مذاهب اأ�صهره� مذهب�ن

، وهو 
(5(

، ونقله بع�صهم عن اجلمهور
(((

الأول:  من�صوب اإىل الفراء والف�ر�صي وغريهم�

)1) �صبق تخريجه �ض )50.

))) يف ديوانه 110، وُن�صب اإىل غريه. ينظر: اخل�ص�ئ�ض )/1))، والإن�ص�ف )/611، واملق��صد النحوية )/)19.

�صواهد  واأج�زه يف  يون�ض.  اآية  6/1)) يف  الإغف�ل  الف�ر�صي يف  واخت�ره  للمعية،  الواو  اأن  امل�ص�ألة  توجيه  قيل يف  مم�   (((

النحويني ابن عقيل يف �رشح الألفية بح��صية اخل�رشي 57/1). وقد �صعفه ابن ه�ص�م يف �رشح �صذور الذهب 65).

ال�صب�ن  بح��صية  الأ�صموين  و�رشح   ،((9/( امل�ص�لك  واأو�صح   ،10(0/( املق��صد  وتو�صيح   ،198(/( الرت�ص�ف  ينظر:   (((

.67(/(

)5) نقله عنهم ال�صيوطي يف الهمع 9/5)).
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يقدر  حمذوف،  بفعل  منت�صب  ال�ص�بقة  ال�صواهد  يف  املتع�طفني  من  الث�ين  اأنَّ 

بح�صب دللة ال�صي�ق، وهذا من عطف اجلمل؛ لأنَّ عطف املفردتني متعذر، اإذ 

ل ي�صح ت�صلط الفعل علي الث�ين منهم�.

كيب  ، وهو اأنَّ هذا الرتَّ
(1(

الث�ين:  ُن�صب اإىل اجلرمي وامل�زين واملبد واأبي عبيدة وغريهم

من عطف املفردات، وذلك بت�صمني الفعل معنى ي�صح اأن يقع به على املتع�طفني 

معً�.

� تنفرد به الواو الع�طفة، فذكر  � ابن م�لك فقد ج�ء ذكر امل�ص�ألة يف معر�ض حديثه عمَّ اأمَّ

، على نحو 
(((

جواز اأن يعطف به� »»ع�مل م�صمر على ع�مل ظ�هر يجمعهم� معنى واحد«

قوله تع�ىل: {       } ف�إنَّ اأ�صله: تبوءوا الدار واعتقدوا الإمي�ن، ف��صتغنى 

مبفعول اعتقدوا عنه، وهو معطوف على تبوءوا، وج�ز ذلك لأنَّ يف اعتقدوا وتبوءوا معنى 

قول  القبيل  بهذا معنى قويل: »يجمعهم� معنى واحد«... ومن هذا  وا�صت�صحب  لزم، 

ال�ص�عر:

يَ��ْوم���ً بَ�����َرْزَن  ال��َغ���ِن��يَ���ُت  َم����  ���ْج���َن احَل���َواِج���َب َوال��ُع��يُ��ونَ���اإَِذا  َوَزجَّ

َج  ْجَن، وج�ز ذلك لأنَّ يف َزجَّ ْلَن عنه، وهو معطوف على َزجَّ ف��صتغنى مبفعول َكحَّ

.
(((

َن، واأمث�ل ذلك كثرية« َل معنى َح�صَّ وَكحَّ

وعلى هذا التوجيه �ص�ر يف تخريجه ل�صواهد النَّحويني يف امل�ص�ألة؛ فهو يرى اأنه� من 

�ص�لح  معنى  ل  الأوَّ الع�مل  ن  يت�صمَّ اأن  مع �رشورة  الثَّ�ين،  يعمل يف  موافق  ع�مل  اإ�صم�ر 

ال�صب�ن  بح��صية  الأ�صموين  و�رشح   ،((9/( امل�ص�لك  واأو�صح   ،10(0/( املق��صد  وتو�صيح   ،198(/( الرت�ص�ف  ينظر:   (1(

.67(/(

))) الت�صهيل 175. وينظر بيت� الألفية ]561-)56[.

))) �رشح الت�صهيل )/50). وينظر: �رشح الك�فية ال�ص�فية )/)6)1، و�رشح عمدة احل�فظ )/))6، وظ�هر راأيه فيهم� موافقة 

اجلمهور؛ اإذ لي�ض يف ن�صه م� ي�صري اإىل اإرادة معنى الت�صمني اأو �رشورته.
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للمذهبني  وتركيبه  دجمه  كالمه  يف  ويظهر  عليه،  واملعطوف  املعطوف  على  للوقوع 

ب  ال�ص�بقني؛ لذا ق�ل اأبو حي�ن: »وهذا الذي ذكره فيه مذهب�ن خلَّطهم� ابن م�لك، وركَّ

مذهب�ن  »وهذان  م�لك:  ابن  توجيه  نقل  اأن  بعد  عقيل  ابن  وق�ل   .
(1(

ث�لثً�« مذهبً�  منهم� 

يف امل�ص�ألة جمعهم� امل�صنرِّف، اأحدهم� اإ�صم�ر ع�مل موافق، والث�ين ت�صمني الأول معنى 

.
(((

ي�صلح للمعمولني«

ن�عة النَّحوية، فهو يقدر  والذي يظهر يل اأنَّ راأي ابن م�لك يط�بق قول اجلمهور يف ال�صرِّ

الق�ئلني  راأي  من  يقرتب  املعنى  ج�نب  مراع�ته  يف  اأنَّ  كم�  املعطوف،  يف  حمذوفً�  ع�ماًل 

ب�لت�صمني؛ ورمب� ك�ن لهذا الدمج اأثره يف راأي اأبي حي�ن الذي تفرد ب�لتف�صيل يف امل�ص�ألة 

فق�ل: »والذي اأخت�ره التف�صيل؛ ف�إن ك�ن الع�مل الأول ي�صح ن�صبته اإىل ال�صم الذي يليه 

الت�صمني... واإن ك�ن  اأكرث من  الإ�صم�ر  الإ�صم�ر؛ لأنَّ  الث�ين حمموًل على  حقيقة، ك�ن 

اإليه؛ لأنَّه ل ميكن الإ�صم�ر نحو قول  نً� معنى م� ي�صح ن�صبته  ل ي�صح ك�ن الع�مل مت�صمرِّ

 .
(((

ابََّة َم�ًء وتبنً�؛ اأي: اأطعمته� اأو غذوته� م�ًء وتبنً�« العرب: َعلَّْفُت الدَّ

رون فلم يذكروا راأي ابن م�لك اإل على �صبيل الإ�ص�رة اإليه ب�لبي�ن والإي�ص�ح،  واأم� املت�أخرِّ

يرى  من  ومنهم   ،
(((

الإ�صم�ر على  فجمهورهم  �بقني،  ال�صَّ الراأيني  على  خمتلفون  وهم 

� ال�صيخ الغالييني فقد اأج�ز اأوجه امل�ص�ألة املحتملة كله�: الإ�صم�ر والتَّ�صمني  ؛ اأمَّ
(5(

التَّ�صمني

.
(6(

واملعيَّة

)1) الرت�ص�ف )/)198.

))) امل�ص�عد )/6)).

))) الرت�ص�ف )/)198.

))) وهو راأي ابن الن�ظم يف �رشح الألفية 89)، وابن ه�ص�م يف الأو�صح )/9))، والعيني يف املق��صد النحوية )/)19، ومن 

املع��رشين عب��ض ح�صن يف النحو الوايف )/90) 

)5) وهو راأي الأ�صموين يف �رشح الألفية بح��صية ال�صب�ن )/671.

)6) ينظر: ج�مع الدرو�ض العربية )/)5.
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)-»لم اجلحود« اأو »لم النَّفي« هي الالم الداخلة على الفعل امل�صبوق بـ»ك�ن« النَّ�ق�صة 

 ،](( الآية  من  ]الأنف�ل:   { املنفيَّة امل��صية لفظً� نحو قوله تع�ىل: {   

اأو امل��صية معنى نحو قوله تع�ىل: {       } ]الن�ص�ء: من الآية 168[.

ُيبنى على ذلك من  الالم، وم�  بعد هذه  امل�ص�رع  الفعل  ن�صب  توجيه  وللنَّحويني يف 

:
(1(

تعيني خب ك�ن قولن رئي�ص�ن

اأنَّ الفعل منت�صب بـ»اأن« امل�صمرة وجوبً� بعد  اإىل  ل:  راأي الب�رشيني الذين ذهبوا  الأوَّ

الالم، والالم ج�رة للم�صدر املن�صبك من »اأن« والفعل امل�ص�رع؛ وبن�ء عليه ف�إنَّ 

خب ك�ن حمذوف وهو متعلَّق اجل�ر واملجرور؛ ف�لتَّقدير عندهم: »َم� َك�َن اهلُل 

بهم«.  ُمِريداً لُيَعذرِّ

لتوكيد  نف�صه�، وهي لٌم  ب�لالم  منت�صب  الفعل  اأنَّ  يرون  الذين  الكوفيني  الث�ين:  راأي 

النَّفي، وبن�ء عليه ف�إنَّ خب »ك�ن« هو الفعل امل�ص�رع نف�صه.

ٌد َطَع�َمك لَي�أُْكَل« »ف�إنَّه  مَّ وتظهر ثمرة اخلالف بني املدر�صتني يف نحو قولك: »َم� َك�َن حُمَ

ل يجوز على راأي الب�رشي؛ لأنَّ م� يف حيز »اأن« ل يعمل فيم� قبله�، ويجوز على راأي 

، ولديهم يف هذا �ص�هد يت�أوله الب�رشيون.
(((

الكويف؛ لأنَّ الالم ل متنع العمل فيما قبلها«

� ابن م�لك فقد ق�ل يف الت�صهيل: »وُين�صب الفعل بـ»اأن« لزمة الإ�صم�ر بعد الالم  اأمَّ

. ويف �رشح العمدة ق�ل: »لم اجلحود: 
(((

املوؤكدة لنفي يف خب ك�ن م��صية لفظً� اأو معنى«

 .
(((

وهي الداخلة على اخلب بعد م� ك�ن، اأو مل يكن«

)1) تنظر اآراء النحويني يف: الإن�ص�ف )/)59، والتبي�ن ))1، �رشح املف�صل )/)))، واملغني )/)16، وامل�ص�عد )/77، والهمع 

.109/(

))) ح��صية العليمي على �رشح القطر للف�كهي 157/1.

))) الت�صهيل 0)).

))) �رشح عمدة احل�فظ 5/1)).
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لزمة  بـ»اأن  الفعل  انت�ص�ب  يرى  الأول  يف  اأنَّه  املقت�صبني  ني  الن�صَّ هذين  يف  فيظهر 

الإ�صم�ر« على راأي الب�رشيني؛ لكنَّه فيهم� و�صف هذا الفعل نف�صه ب�أنَّه »خب ك�ن«، وهذا 

؛ ق�ل اأبو حي�ن: 
داً)1) م� جعل جمعً� من املت�أخرين يرون يف راأي ابن م�لك راأيً� مركبً� ومتفررِّ

. ون�ض املرادي على اأنَّ ابن م�لك 
(((

ب من قول ابن م�لك مذهب مل يقل به اأحد« »ويرتكَّ

»وافق الكوفيني على اأنَّ الفعل الذي بعده� هو اخلب، ومل يجعله� ن��صبة بنف�صه�؛ بل جعل 

.
(((

»اأن« م�صمرة بعده� وف�قً� للب�رشيني، فهو قول ث�لث مركب من املذهبني«

واختلف املت�أخرون يف عر�ض راأي ابن م�لك؛ فمنهم من راآه راأي� ث�لثً� يف امل�ص�ألة مع 

ن�ض  توجيه  من ح�ول  ومنهم   ،
(((

تعيني خب »ك�ن« الكوفيني يف  موافق  اأنَّه  اإىل  الإ�ص�رة 

ح- ليجعله مط�بقً�  ل ب�ل�رشَّ ابن م�لك -ول�صيم� اأنَّ ن�صو�صه يف هذا املعنى خمت�رشة مل ُتف�صَّ

مل� يراه الب�رشيون، فق�ل العليمي معلقً� على �رشح ابن النَّ�ظم لكالم والده: »ق�ل يف �رشح 

ة الكالم بدونه� ل لأنه� زائدة؛ اإذ لو ك�نت زائدة مل يكن  دة ل�صحَّ يت موؤكرِّ الت�صهيل: »�ُصمرِّ

لق�صد  الفعل  واإمن� هي لم الخت�ص��ض دخلت على  بعده� وجه �صحيح،  الفعل  لن�صب 

اأو ه�ّمً� لأن يفعل« انتهى. وحينئٍذ فقد ُيق�ل: م� ق�له ل يخ�لف قول  م� ك�ن زيد مقدراً 

ل... وق�ل امل�صنف يف احلوا�صي: قد يكون م� ذهب اإليه ابن م�لك كقولن� يف  الب�رشيني فت�أمَّ

.
(5(

زاً ل حتقيقً�« الظرف واملجرور اأنَّه اخلب جتوُّ

واأُجمل بع�ض امل�ص�ئل التي دمج فيه� ابن م�لك بني اآراء ال�ص�بقني ليتفرد فيه� براأيه:

يعلل  الب�رشيني؛ لكنَّه  الأفع�ل موافقً�  الأ�صم�ء فرع يف  اأ�صل يف  اأنَّ الإعراب  1-  يرى 

)1) ممن ذكره الف�كهي يف �رشح القطر بح��صية العليمي 175/1، واخل�رشي يف ح��صيته على ابن عقيل )/59).

))) الرت�ص�ف )/1658. وينظر: متهيد القواعد 175/8).

))) اجلنى الداين 0)1.

))) ينظر: الرت�ص�ف )/1658، واجلنى الداين 0)1، و�رشح الأ�صموين بح��صية ال�صب�ن )/17)1، و�رشح القطر للف�كهي بح��صية 

العليمي 157/1، وح��صية اخل�رشي )/59).

)5) يف ح��صيته على �رشح الف�كهي 157/1. وينظر: �رشح الت�صهيل )/)).
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.
(1(

ذلك بتعليالت الكوفيني

َب َعَلْيِه« اأقوال  رَي ِبَزْيٍد«، و»ُغ�صِ )-  للنَّحويني يف تعيني النَّ�ئب عن الف�عل يف نحو: »�صِ

اء يرى  منه� راأي اجلمهور الذين يرون اأنَّ النَّ�ئب هو ال�صم املجرور وحده، والفرَّ

ب ابن م�لك راأيه وهو اأنَّ  اأنَّ الن�ئب هو حرف اجلر وحده. ومن هذين القولني ركَّ

.
(((

النَّ�ئب حرف وال�صم املجرور معً�. ويف امل�ص�ألة اأقوال اأخرى

هذه اأبرز �صور اجته�دات ابن م�لك والتي تعددت �صواهده� يف م�صنَّف�ته؛ ومن اأجل 

التي وردت �صواهد  ال�صور  اإىل بع�ض  حم�ولة تق�صي جميع �صور الجته�د جتدر الإ�ص�رة 

بقلة، ومن ذلك:

F اجتهاده يف بع�س اأحكام الإحلاق:

، ويف ذلك يقول ابن ه�ص�م: »ول اأعرف من ذكر 
(((

اأحلق »حرى« ب�ب اأفع�ل املق�ربة

 .
(((

»َحَرى« من النَّحويني غري ابن م�لك«

ُه  ، واْعرَتَ�صَ
(5(

َي« ب�أفع�ل القلوب يف التَّعليق وذكر اأبو حي�ن اإحل�ق ابن م�لك الفعل »َن�صِ

فق�ل ب�أنه ا�صتدل مب� ل حجة فيه؛ ثم ق�ل: »واإذا احتمل البيت�ن هذا الت�أويل مل يكن يف ذلك 

.
(6(

حجة على تعليق ن�صي، ولذلك- واهلل اأعلم- مل يذكر اأ�صح�بن� تعليق ن�صي«

)1) ينظر: �رشح الت�صهيل 1/))، والتذييل والتكميل 1/))1، ومتهيد القواعد 55/1، والهمع 1/))).

وح��صية   ،(67/( والهمع   ،16(0/( القواعد  ومتهيد   ،((7/6 والتكميــل  والتذييــل   ،1(6/( الت�صــهيل  �صــرح  ينظــر:   (((

ال�صب�ن )/)55.

))) ينظر: الت�صهيل 59.

))) �رشح �صذور الذهب 89). وينظر: التذييل والتكميل )/0))، ومتهيد القواعد )/)6)1.

)5) ينظر: �رشح الت�صهيل )/90.

)6) التذييل والتكميل 6/)9. وينظر: تعليق الفرائد )/177، والهمع )/6))، 
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F   اجتهاده يف بع�س التوجيهات الإعرابية:

اإل يف ح�لة اجلر  رة  ي�ء املتكلم معرب بحرك�ت مقدَّ اإىل  اأنَّ امل�ص�ف   ذكر ابن م�لك 

ن�ظر  وق�ل   ،
(((

املذهب« هذا  �صلفً� يف  له  اأعرف  اأبو حي�ن: »ول  ق�ل  ؛ 
(1(

فحركة ظ�هرة

اجلي�ض: »واحلق اأنَّ م� اخت�ره امل�صنرِّف يف امل�ص�ألة �صعيف؛ لقي�م الدليل على خالفه، وك�أنَّه 

. ف�عرت�صه مع الإ�ص�رة اإىل اأنَّه قد يكون م�صبوقً� اإليه.
(((

قول لبع�ض النُّح�ة ول معول عليه«

F   تفرده يف عر�س ق�صايا مل يذكرها ال�صابقون:

فيق�ل:  »ِكَلْيِهَم�« و»ِكْلَتْيِهَم�«،  بـ»ُكلرِِّهَم�« عن  ال�صتغن�ء  اإمك�نية  اإىل  م�لك  ابن  اأ�ص�ر 

. ق�ل اأبو حي�ن وغريه: »ويحت�ج ذلك اإىل 
(((

ُجالن ُكلُُّهَم�، وَق�َمْت املَْراأََت�ِن ُكلُُّهَم� َق�َم الرَّ

.
(5(

�صم�ع من العرب«

)1) ينظر: �رشح الت�صهيل )/79).

))) الرت�ص�ف )/7)18. 

))) متهيد القواعد 7/)7))

))) ينظر: �رشح الت�صهيل )/)9).

)5) الرت�ص�ف )/9)19. وينظر: امل�ص�عد )/87). 
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الف�صل الرابع

اجتهاُدُه يف �صياغة امل�صطلحات النَّحوية
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الف�صل الرابع

اجته�ُدُه يف �صي�غة امل�صطلح�ت النَّحوية

اللَّغة حول معنى  الفعل »ا�صطلح«، ويدور يف كتب  »امل�صطلح«: م�صدر ميمي من 

ب�إزاء  اللفظ  اترِّف�ُق ط�ئفة على و�صع  ب�أنَّه  اأهل الخت�ص��ض  . ويعرفه 
(1(

والتَّع�رف الترِّف�ق 

، »وقد يكون ذلك امل�صطلح من 
(((

املعنى. وقيل: »ال�صطالح« لفظ معني بني قوم معينني 

�ه اأهل الخت�ص��ض ب�لقبول اأخذ �رشعيته،  و�صع ]اقرتاح[ اأحد العلم�ء اأو بع�صهم؛ فمتى تلقَّ

اأحدهم  اأو مدلوله، فحينم� ي�صتخدمه  ب�لدللة على مفهومه  بينهم، واأدى غر�صه  و�ص�ع 

 .
(((

تفهم اجلم�عة دللة معن�ه«

ل  اإذ  املنهج؛  من  جزء  وهو  العلم�ء،  بني  التَّف�هم  ولغة  البحث،  اأداة  هو  وامل�صطلح 

ف�إنَّ  لذا  مف�هيمه وحق�ئقه،  عن  تعبرِّ  دقيقة  م�صطلح�ت  دون  من  العلمي  املنهج  ي�صتقيم 

النَّحوي غري  وامل�صطلح  مف�هيمه،  يعب عن  الذي  علمه  ن�ص�أة  مع  متزامنة  امل�صطلح  ن�ص�أة 

بعيد عن هذا املفهوم للم�صطلح العلمي؛ اإذ ن�ص�أ مع ن�ص�أة النَّحو. وم� تلك امل�صطلح�ت 

التي ت�صمنه� كت�ب �صيبويه اإل ت�صجياًل مل�صطلح�ت ذكره� الإم�م علي بن اأبي ط�لب، ثم 

اأبي الأ�صود، ون�رش بن ع��صم، ويحيى بن يعمر،  اأبو الأ�صود الدوؤيل وتالمذته: عط�ء بن 

ثم عبداهلل بن اأبي اإ�صح�ق، وعي�صى بن عمر، واأبو عمر بن العالء. ثم م�صطلح�ت اخلليل 

.
(((

ويون�ض، واأخرياً م� اأ�ص�فه هو نف�صه

)1) تنظر م�دة ]�صلح[ يف: تهذيب اللغة )/))1، والل�ص�ن )/517، وت�ج العرو�ض 8/6)5. 

))) ينظر: التعريف�ت )).

))) »قراءة يف م�صطلح �صيبويه: حتليل ونقد«، بحث من�صور يف جملة علوم اللغة )�ض9،ع1) �ض67، للدكتور: على توفيق 

احلمد.

))) ينظر: مراحل تطور الدر�ض النحوي )10، ويف عدد جملة علوم اللغة ال�ص�بق: »امل�صطلح النحوي يف مرحلة الن�ص�أة« 

�ض7)، للدكتور: ع�ص�م نور الدين. 
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ول يزال النَّحويون منذ عهد النَّ�ص�أة والتَّكوين حتى ع�رشن� احلديث ُيعملون فكرهم يف 

امل�صطلح النَّحوي، ويدعون اإىل النَّظر فيه بتاأمل ومتحي�س؛ لأنهم يرون تغيريه واخلالف 

ذلك  ك�ن  ورمب�  العقلي،  والنُّ�صج  العلمي  التَّطور  اآث�ر  من  واأثراً  الجته�د،  من  �رشبً�  فيه 

اإمي�نً� منهم ب�أنَّ »امل�صطلح يف تطور دائم م�دام العلم يف تطور، ول يكون هذا امل�صطلح 

تطور  اأنَّ  اأي حني يجمد وميوت، ذلك  التَّطور؛  العلم عن  يتوقف  اإل حني  ونه�ئّيً�  ث�بتً� 

العلم ل يكون بتكرار املع�رف ال�ص�بقة، بل بتج�وزه�، ول يكون جت�وز القدمي اإل ب�لبن�ء 

عليه وجتديده، اأو ب�لقطيعة معه، فال بد للتَّطور اإذن من اأن ُينتج مف�هيم جديدة حتت�ج اإىل 

.
(1(

م�صطلح�ت جديدة للتعبري عنه�«

ول �صك يف اأنَّ اإم�مً� جمتهداً ك�بن م�لك ك�ن له راأيه يف م�صطلح�ت فنرِّه الذي برع فيه؛ 

فقد اأوىل ابن م�لك عن�ية كبرية ب�مل�صطلح النحوي، وميكن اإيج�ز اأبرز مظ�هر اهتم�مه فيم� 

يلي:

اأوًل: �صعى ابن م�لك ج�هداً ل�صبط امل�صطلح�ت النَّحوية بو�صع احلدود والتَّعريف�ت؛ 

ن�عة على مدلول خ��ض فح�صب؛  اإذ »لي�ض ال�صطالح جمرد اتف�ق بني اأهل العلم اأو ال�صرِّ

بل اإنَّه ق�ئم على مع�يري. اإنَّ اأي حم�ولة للتَّ�صنيف يف اأق�ص�م ينبغي اأن تقوم على وجوه �صبه اأو 

ا عداه، ولهذا جلاأ اأهل ال�صطالح  خالف يف كل ما يدخل يف الق�صم املفرت�س ومتيزه عمَّ

 .
(((

ف بحيث يكون ج�معً� م�نعً�« وا به املعرَّ اإىل التَّعريف لكي يحدُّ

اأبواب النَّحو من  اأنَّه مل يرتك ب�بً� من  والنَّ�ظر يف م�صنف�ت ابن م�لك يرى من منهجه 

ه اأو بذكر اأنواعه، وقد َيْعَمد  � بحدرِّ دون حتديد بتعريف مل�صطلح�ته الأ�صلية والفرعية، اإمَّ

اإىل تعريف م� اأَغفل النَّحويون تعريفه، ومن ذلك تعريفه »التَّ�بع« بقوله: »هو م� لي�ض خباً 

)1) »يف تطور امل�صطلح النحوي العربي«، بحث من�صور يف العدد ال�ص�بق من جملة علوم اللغة �ض 16، للدكتور: ح�صن 

حمزة.

))) امل�صطلح العلمي عند العرب 177.
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؛  ه من غري حدٍّ . وقد اكتفى اجلمهور بعدرِّ
(1(

من م�ص�رك م� قبله يف اإعرابه وع�مله مطلقً�«

، فال يحت�ج  ق�ل ال�صيوطي: »ق�ل اأبو حي�ن: »ومل يحده جمهور النُّح�ة؛ لأنَّه حم�صور ب�لعدرِّ

ق�ئاًل:  ه�  بل حدَّ الت«؛  و»الَف�صْ »الُعَمد«  بَعدرِّ  يكتف  مل  م�لك  ابن  اأنَّ  كم�   .
(((

» َحدٍّ اإىل 

»العمدة يف ال�صطالح: م� َعَدُم ال�صتغن�ء عنه اأ�صيٌل ل ع�ر�ض، ك�ملبتداأ واخلب. والف�صلة 

.
(((

يف ال�صطالح: م� جواز ال�صتغن�ء عنه اأ�صيل ل ع�ر�ض، ك�ملفعول واحل�ل«

تقييداته  وذكر  األف�ظه  ب�رشح  يعقب  بل  التَّعريف؛  عند حدرِّ  يقف  ل  م�لك  ابن  اإنَّ  ثم 

وحمرتزاته، وذلك بهدف زي�دة �صبط امل�صطلح�ت ودقة حتديده�. 

وقد مر بن� اأنَّ دقة حتديد مدلول امل�صطلح ك�نت مدار خالف مع النَّحويني؛ فقد يوفقهم 

مث�ل على ذلك خم�لفته اجلمهور يف  واأ�صهر  يف �صي�غته ويخ�لفهم يف مفهومه ودللته، 

، وكذلك خ�لف 
(((

ال�صعرية« مع موافقتهم يف �صي�غة امل�صطلح حتديد مفهوم »ال�رشورة 

املبد -ومن وافقه- يف حتديد مفهوم »امل�صتمل« يف بدل ال�صتم�ل مع املوافقة يف �صي�غة 

 .
(5(

م�صطلحه

يء الواحد؛ فقد ق�ل يف �صدر  ث�نيً�: ل ُيغفل ابن م�لك ذكر امل�صطلح�ت املختلفة لل�صَّ

افعة  ُ اأ�صم�ء للنَّكرة الرَّ ُ واملَُف�رشرِّ رُي واملَُميرُِّز واملَُبنيرِّ �رشحه لب�ب التمييز: »التَّمييُز والتَّْبينُي والتَّْف�صِ

.
(6(

لالإبه�م يف نحو: »اْمَتالأَ الإَِن�ُء َم�ًء«،...«

وقد يذكر ابن م�لك امل�صطلح�ت النَّحوية امل�صتعملة عند الب�رشيني والكوفيني، ومث�ل 

مري  �مُع حديَثه؛ فَقْبَل الأخذ فيه افتتحه ب�ل�صَّ َد املتكلم اأن َي�ْصَتعِظَم ال�صَّ ذلك قوله: »اإذا َق�صَ

)1) الت�صهيل )16.

))) الهمع 165/5. وينظر: الرت�ص�ف )/1907.

))) �رشح الت�صهيل )/1)).

))) ينظر: �رشح الك�فية ال�ص�فية 00/1).

)5) ينظر: �رشح الت�صهيل )/8)).

)6) �رشح الت�صهيل )/79.
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.
(1(

�أن« عند الب�رشيني، و»�صمري املجهول« عند الكوفيني« امل�صمى »�صمري ال�صَّ

امل�صطلح�ت  اختالف  امل�صطلح، ول�صيم� عند  ا�صتق�ق  تعليل وجه  اإىل  ي�صعى  ث�لثً�:   

اإ�ص�رة منه اإىل قبوله� م�دامت م�صتهرة ومقبولة ووا�صحة  ة عن املفهوم الواحد، يف  املعبرِّ

الدللة لدى الدار�صني، ومن ذلك تعليل ت�صمية »�صمري الف�صل« عند الب�رشيني يف مق�بل 

»�صمري العم�د« عند الكوفيني؛ ق�ل ابن م�لك: »ال�صمري امل�صمى ف�صاًل وعم�داً كـ»هو« 

اًل« للف�صل به بني �صيئني ل ي�صتغني  ي »َف�صْ مرِّ ْبُت َزْيداً ُهو الَكِرمُي«؛ ف�صُ من قولك: »َح�صِ

ي »ِعَم�داً«؛ لأنَّه ُمْعَتمٌد  �مع عن توهم اخلب ت�بعً�. و�ُصمرِّ اأحدهم� عن الآخر، ولنف�ص�ل ال�صَّ

.
(((

عليه يف تقرير املراد ومزيد البي�ن«

كم� اأنَّه بنيَّ يف اأثن�ء يف حديثه عن احلروف اخلم�صة امل�صطلح على ت�صميته� عند الب�رشيني 

للة الو�صعية  بـ»حروف التَّح�صي�ض« دللة امل�صطلح عندهم؛ اإذ اإنه� م�أخوذة من اأ�صل الدَّ

ره من  َبه يف ِفْعِلِه، وحذَّ يء اإذا َرغَّ «، ق�ل: »ُيق�ل: َح�ضَّ فالٌن فالنً� على ال�صَّ لكلمة »َح�ضَّ

ال�صتفه�م«،  بـ»حروف  له�  الكوفيني  ت�صمية  الف�صل عن علة  ثن�ي�  َتْرِكِه«، ثم حتدث يف 

ق�ئاًل: »وهي م�صتحقة للتَّ�صدير لأنَّ فيه� معنى ال�صتفه�م؛ اإذ يف: »َهالَّ َفَعْلَت« معنى »مِلَ مَلْ 

.
(((

يَه� الكوفيون »حروف ا�صتفه�م«« َتْفَعْل؟«؛ ولذلك ُي�صمرِّ

وقد يختلف ابن م�لك مع اجلمهور فيم� م� ا�صطلحوا عليه جميعً�، واأ�صهر مث�ل على 

لعدم  نواق�ض  ابن م�لك: »وت�صمى  ق�ل  الن�ق�صة«؛  بـ»الأفع�ل  واأخواته  ت�صمية ك�ن  ذلك 

من  حجة  م�لك  ابن  واأبطل   .
(((

حدث« دون  زمن  على  تدل  لأنه�  ل  مبرفوع؛  اكتف�ئه� 

ذهب اإىل اأنه� ن�ق�صة لأنه� تدل على زمن وقوع احلدث ل على احلدث وحده من ع�رشة 

دالة على  الأفع�ل -غري »لي�ض«-  اأنَّ هذه  املذكورة  لئل  ب�لدَّ ثبت  ق�ل: »ف�إذا  ثم  اأوجه، 

)1) �رشح الت�صهيل 1/)16.

))) �رشح الت�صهيل 167/1.

))) �رشح عمدة احل�فظ 15/1).

))) الت�صهيل )5-)5.
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احلدث والزم�ن كغريه� من الأفع�ل فليعلم اأنَّ �صبب ت�صميته� نواق�ض اإمن� هو عدم اكتف�ئه� 

.
(((

. وذكر اأنَّه موافق يف ذلك ل�صيبويه واملبد
(1(

مبرفوع«

وخ�لف اجلمهور يف علة ت�صمية »نون الوق�ية«؛ فقد ذهب اإىل اأنَّ �صبب التَّ�صمية هو 

اأنه� تقي فعل الأمر امل�صند اإىل ي�ء املتكلم من التب��ض ي�ء املتكلم بي�ء املخ�طب، ومن التب��ض 

الوق�ية  نون  يت  مرِّ ف�صُ به� حمذوران  ُتُوقرِّي  النُّون  »فهذه  ق�ل:  ثم  املوؤنث،  ب�أمر  املذكر  اأمر 

، وعلل ذلك بعلل قي��صية.
(((

لذلك؛ ل لأنه� وقِت الفعل من الك�رش«

التَّعليل؛ ففي  النَّحوية اإىل املف��صلة بينه� مع  رابعً�: قد تقوده املق�بلة بني امل�صطلح�ت 

ب�لألف  املعرف  وُي�صمى  بـ»األ«،  ف  املعرَّ منه�  اأنَّ  اإىل  اأ�ص�ر  املع�رف  عن  حديثه  معر�ض 

والالم، والتَّ�صمية الأوىل هي ت�صمية اخلليل و�صيبويه، والث�نية ت�صمية اجلمهور، ثم ذكر اأنَّ 

»التَّعبري بـ»األ« اأوىل من التَّعبري ب�لألف والالم«. وعلل ذلك بقوله: »لُي�صلك يف ذلك �صبيل 

التَّعبري عن �ص�ئر الأدوات كـ»هل« و»بل«، فكم� ل ُيعبَّ عن »هل« و»بل« ب�له�ء والالم، 

 .
(((

والب�ء والالم، بل ُيحكى لفظهم�؛ كذا ينبغي اأن ُيفعل ب�لكلمة امل�ص�ر اإليه�«

وي�ص�ر اإىل اأنَّ ابن م�لك مل يلتزم التَّعبري ب�مل�صطلح الذي اخت�ره؛ اإذ مل يتج�وز هذا الب�ب 

.
(5(

حتى ع�د ليعب مب�صطلح »املعرف ب�لألف والالم«

ابن  ق�ل  والتوقيتية؛  ب�مل�صدرية  »دام«  على  الداخلة  »م�«  عن  التعبري  اأي�صً�  ذلك  ومن 

م�لك: »والتَّعبري عنه� ب�لتَّوقيتيَّة اأجود من التَّعبري عنه� ب�مل�صدريَّة؛ لأنَّ كل توقيتيَّة م�صدريَّة، 

)1) �رشح الت�صهيل 1/1)).

))) املق�صود مبوافقة �صيبويه واملبد هو اأنهم يرون دللته� على احلدث والزم�ن، وح�جته� اإىل اخلب، ول يق�صد موافقته لهم� 

يف التعليل للم�صطلح؛ لأن الث�بت اأن �صيبويه واملبد مل ي�صتعمال م�صطلح »الأفع�ل الن�ق�صة«؛ بيد اأنهم� �رشح� معن�ه� 

�رشحً� و�صفّيً�. ينظر: تطور امل�صطلح النَّحوي الب�رشي 0). 

))) �رشح الت�صهيل 5/1)1.

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية 97/1).

)5) ينظر: �رشح الك�فية ال�ص�فية 1/)1)
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� اأن تكون توقيتية ظرفية اأو غري  اإمَّ اأنَّ امل�صدرية  . وذلك 
(1(

ولي�صت كل م�صدريَّة توقيتيَّة«

توقيتية؛ ف�إن اتَّ�صلت »دام« ب�مل�صدرية غري التوقيتية مل تعمل.

ولي�ض اطراد ا�صتعم�ل هذا امل�صطلح ب�أف�صل ح�ًل من �ص�بقه؛ اإذ مل يلتزم ابن م�لك هذه 

.
(((

الت�صمية

اتَّ�صح واأخذ �صكل ال�صتقرار على  النَّحوي قد  اأنَّ امل�صطلح  الرغم من  خ�م�صً�: على 

يد اخلليل بن اأحمد وتلميذه �صيبويه؛ اإل اأنَّ هذا ل ينفي اأنَّ جزءاً من الغمو�ض وال�صعوبة 

من  ف�إن جزءاً  لذا  واخَللط،  ب�لتَّداخل  املوحية  م�صطلح�ته  بع�ض  ن�جتة عن  »الكت�ب«  يف 

اهتم�م ابن م�لك ب�مل�صطلح ك�ن من�صّبً� على بي�ن دللة امل�صطلح�ت عند �صيبويه، والتي 

رمب� ك�ن اإطالقه� موهمً� وخم�لفً� مل� ا�صُتهر لحقً�، ومن ذلك م� ذكره يف اأثن�ء حديثه عن 

هذا  ف�رشَّ  ثم   .
(((

الكت�ب من  ه  ن�صَّ ونقل  به«،  مفعوًل  �صيبويه  �ه  �صمَّ »ورمب�  معه:  املفعول 

الدللة على  ت�ص�وي »مع« يف  الب�ء  اأنَّ  اأجل  بقوله: »وهذا من  ال�صطالحي  ال�صتعم�ل 

اأي مع �رشجه وجل�مه،  ِب�أََث�ِثَه�،  اَر  �ِمِه، والدَّ ِب�رَشِْجِه وجِلَ الَفَر�َض  ِبْعُت  امل�ص�حبة؛ كقولك: 

.
(((

ومع اأث�ثه�«

ومثل ذلك م� ذكره يف حديثه عن ا�صم »ك�ن« وخبه�: »ال�ص�ئع يف عرف النَّحويني 

التَّعبري عن مرفوع هذا الب�ب ومن�صوبه ب��صم وخب، وعبَّ �صيبويه عنهم� ب��صم الف�عل وا�صم 

 ،
(5(

املفهوم امل�صطلح عن هذا  بهذا  فيه  يعبرِّ  الذي  ن�صه من »الكت�ب«  نقل  ثم  املفعول«. 

الأ�صهر  ال�صتعم�ل  ولكن  اأ�ص�ب؛  النَّحوي  ا�صتعمل  التَّعبريين  »ف�أي  متو�صعً�:  ق�ل  ثم 

.
(6(

اأوىل«

)1) عمدة احل�فظ 00/1).

))) ينظر: �رشح الك�فية ال�ص�فية 85/1).

))) ينظر: الكت�ب 97/1).

))) �رشح الت�صهيل )/7)).

)5) ينظر: الكت�ب 5/1).

)6) �رشح الت�صهيل 7/1)).
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من  ال�صتعم�ل«  يف  »�صهرته  وهو  م�لك  ابن  عند  امل�صطلح  يف  ال�ص�بط  هذا  ومعرفة 

الأهمية مبك�ن؛ اإذ رمب� ُيف�رشَّ به كرثة عدول ابن م�لك عن ا�صتعم�ل بع�ض امل�صطلح�ت التي 

م�دام وا�صح  الأوىل يف -راأيه-  م� خ�لف  ا�صتعم�ل  اإىل  �ص�بقً�-  يرجحه� -كم� عر�صن� 

ة يف ال�صطالح«  للة عند املتلقي واأكرث �صهرة، ورمب� ك�ن هذا من ب�ب اأنَّه »ل م�ص�حَّ الدَّ

على راأي الأ�صوليني.

اأنه �ص�غ م�صطلح�ت  ابن م�لك  ب�مل�صطلح ودللته عند  تبلغ ذروة الهتم�م  �ص�د�صً�: 

ب�أ�صبقيته  ن�صو�صه  اأوحت  م�  ومنه�  املت�أخرون  اإليه  ن�صبه  م�  منه�  اإليه�،  ُي�صبق  مل  جديدة 

اإليه..

و�صتكون هذه الجته�دات والتجديدات يف امل�صطلح�ت النَّحوية مدار احلديث فيم� 

يلي؛ اإذ �صنعر�ض اأبرز هذه امل�صطلح�ت ون�صعه� يف دائرة البحث والتحري ملعرفة وجه 

اجلدة ومدى دقته، ومن ثم منهجه يف جتديداته، و�صرنتب هذه امل�صطلح�ت وفقً� مل� �ص�ر 

عليه من ترتيب يف اأبوابه ومو�صوع�ته النحوية:

به الو�صعي«: 1- م�صطلح »ال�صَّ

ل   يف اأنَّ ال�صم ُيبنى مل�ص�بهته احلرف، ثم ف�صَّ
(1(

وافق ابن م�لك املحققني من النَّحويني

:
(((

به. فق�ل يف الألفيَّة اأوجه ال�صَّ

« يف ا�صَمي »ِجْئتَنَ�« ِعيِّ بَِه الَو�صْ »ُه�نَ�«ك�»ال�صَّ َوف��ي  »َم�تَ�ى«  ف��ي  واملَْع�نَِويِّ 

ِب�����َا ال��ِف��ْع�����ِل  َع�����ن  َك��ِن��������يَ���بَ��ٍة  �����َاَو  اأُ���صِّ َك������ْف��ِت��َق������ٍر  َو  تَ������أَثُّ�����ٍر 

ُه� على �صبه احلرف هو راأي ابن م�لك، وقد اأخط�أ اأبو حي�ن يف التذييل1/1)1 عندم�  )1) علة بن�ء ال�صم م�ص�ألة خالفية، وَق�رشْ

ذكر تفرد ابن م�لك به،؛ بل هو راأي �صيبويه والزج�جي والف�ر�صي وابن جني وابن اأبي الربيع، كم� ن�ض عليه ابن عقيل 

يف �رشحه بح��صية اخل�رشي 1/)5، والعليمي يف ح��صية على �رشح القطر للف�كهي 0/1). 

))) الألفية ]17-16[.
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به  به الو�صعي«، و»ال�صَّ به؛ هي: »ال�صَّ نت هذه الأبي�ت ذكر اأربعة اأنواع من ال�صَّ فت�صمَّ

به الفتق�ري«، ومل ُيِرْد من ذلك الإح�طة بجميع  به ال�صتعم�يل«، و»ال�صَّ املعنوي«، و»ال�صَّ

.
(1(

َبه؛ بل ذكر بع�صه� على �صبيل التَّمثيل اأوجه ال�صَّ

َع على  اإذا و�صِ ُيبنى  اأنَّ ال�صم  به:  الو�صعي«، واملراد  به  يعنين� هن� قوله: »ال�صَّ  والذي 

ا�ض على ابن م�لك من وجهني؛ والإج�بة  حرف واحد، اأو حرفني. ويف هذه امل�ص�ألة اْعرُتِ

ق�ل  النَّحوي،  ر�ض  الدَّ اإىل  م�لك  ابن  اأ�ص�فه�  امل�صطلح  ودقَّة يف  د  تفرُّ اأم�م  ت�صعن�  عنهم� 

الزرك�صي: »وقد اْعرُت�ض عليه يف هذا الق�صم من وجهني؛ اأحدهم�: انفراده بذكره، ق�ل 

جل، والذي ق�ل:  الرَّ اإل لهذا  به الو�صعي  ال�صَّ اأقف على مراع�ة هذا  اأبو حي�ن: مل  يخ  ال�صَّ

اأنه�  مع  معربة  ف�إنه�  وهن؛  ب�أخ وحم  انتق��صه  الثَّ�ين:  ب�لفتق�ري.  ه  ف�رشَّ احَلْرِف«  »�َصَبُه 

 .
(((

ثن�ئية«

اأنَّ  حي�ن-  اأبي  على  -معرت�صً�  فذكر  العرتا�صني؛  هذين  عن  رك�صي  الزَّ اأَج�َب  وقد 

»عدم وجدانه ل�صخ�ض ل يدل على عدم وجوده يف كالم العرب، ومن وجد حجة على 

من مل يجد، وقد ق�ل ابن م�لك: »ولذا ك�نت العلوم منحً� اإلهية««. ثم اأ�ص�ر اإىل اأنَّ مفهوم 

به الو�صعي« مذكور قبل ابن م�لك عند ابن جني؛ لكنَّه مل ُي�رش اإىل تعبري ابن جني عن  »ال�صَّ

به املعنوي »موؤثر داع  به اللفظي«، فقد ذكر يف اخل�ص�ئ�ض اأنَّ ال�صَّ هذا املفهوم بقوله: »ال�صَّ

به املعنوي، فقد ك�ن يجب على هذا اأن ُيبنى م� ج�ء  به اللفظي اأَقوى من ال�صَّ اإىل البن�ء وال�صَّ

اأم�م م�صطلحني  . وعلى ذلك فنحن 
(((

الثَّالثة...« اأ�صل يف  من الأ�صم�ء على حرفني وله 

الو�صعي«،  »ال�صبه  وهو  م�لك  لبن  والث�ين  اللفظي«،  »ال�صبه  وهو  جني  لبن  اأحدهم� 

للة واملفهوم نف�صه، ف�أي امل�صطلحني اأدقُّ واأوىل؟. ولهم� الدَّ

)1) ينظر: تو�صيح املق��صد 01/1).

))) ت�أ�صيل الُبَن� 5).

))) اخل�ص�ئ�ض 169/1.
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ابن  على  الثَّ�ين  العرتا�ض  عن  ب�لإج�بة  وثيقة  �صلة  على  الت�ص�وؤل  هذا  عن  والإج�بة 

ابن م�لك،  الذين رجحوا تعبري   
(1(

املت�أخرين الزرك�صي وعدد من  اأج�ب عنه  م�لك، وقد 

معربة على حرفني، نحو:  اأ�صم�ء  بوجود  العرتا�ض  اأج�ب على  الذي  ال�صيوطي  ومنهم 

ة  »اأب«، و»اأخ«، و»يد« بقوله: »اجلواب: اأنَّه� و�صعت ثالثيَّة، ثم ُحذفت لم�ته�، والِعْبَ

؛ ف�لعبة ب�أ�صل الو�صع ل بظ�هر اللفظ، لذا ق�ل 
(((

�رئ« ب�لو�صع الأ�صلي ل ب�حلذف الطَّ

التَّعبري  على  اختاره  به  ال�صَّ هذا  تاأثري  �رشط  على  منبِّهًا  بالو�صعي  التَّعبري  كان  »ملَّا  ال�صبَّان: 

به الو�صعي« اأدق من تعبري  . فُعلم اأنَّ م�صطلح »ال�صَّ
(((

ب�للفظي الأن�صب يف مق�بلة املعنوي«

ابن جني بـ»ال�صبه اللفظي«. 

2- م�صطلح »املَُعرَّف ب�لأَداة«، اأو »املعرف ب�أداة التعريف«، اأو »ذو الأداة«: 

ف  عقد ابن م�لك يف »التَّ�صهيل« عند حديثه عن اأنواع املعرفة ب�بً� بعنوان: »ب�ب املعرَّ

 ،
(5(

الأداة« بـ»ذي  املعرفة  اأنواع  عد  والنَّكرة حني  املعرفة  ب�ب  عنه يف  . وعبَّ 
(((

ب�لأَداة«

، وقريب من هذا التَّعبري م� 
(6(

ف ب�لأداة« وق�ل يف �رشح الك�فية ال�ص�فية: »ف�صل يف املعرَّ

 .
(7(

ذكره يف الألفيَّة؛ اإذ عنون بقوله: »املعرف ب�أداة التَّعريف«

�بقون على ت�صميته »املعرف  وتق�بل هذه امل�صطلح�ت عند ابن م�لك م� ا�صطلح ال�صَّ

)1) ينظر: تو�صيح املق��صد 99/1)، ت�أ�صيل البن� 7)، والهمع 50/1، و�رشح القطر للف�كهي بح��صية العليمي 1/1)، وح��صية 

ال�صب�ن 1/)8، وح��صية اخل�رشي 1/)5. 

))) الهمع 50/1.

))) ح��صية ال�صب�ن 1/)8.

))) الت�صهيل )).

)5) الت�صهيل 1).

)6) �رشح الك�فية ال�ص�فية 19/1).

)7) الألفية �ض17.
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.
(((

، اأو »املعرف ب�أل«
(((

، اأو »املعرف ب�لالم«
(1(

ب�لألف والالم«

واخلروج  التَّعبري،  يف  قة  الدرِّ يتوخى  املفهوم  هذا  عن  �بقة  ال�صَّ بتعبرياته  م�لك  وابن 

اأ�ص�ر  الذي  املَُعررِّف،  م�هيَّة  النَّحويني يف  بني  امل�صهور  النَّحوي من اخلالف  ب�ل�صطالح 

اإىل طرف منه بقوله: »قد ا�صتهر عند املت�أخرين اأنَّ اأداة التَّعريف هي »الالم« وحده�، واأنَّ 

.
(((

َ عنه� بـ»اأْل«« َ عنه� بـ»الألف والالم« ت�رٌك مل� هو اأوىل، وكذا املَُعبرِّ املَُعبرِّ

فمن النَّحويني من يرى اأن اأداة التَّعريف هي الألف والالم، ومنهم من يرى اأنَّه� الالم 

»املعرف  اأو  ب�لأداة«  بـ»املعرف  والتَّعبري  الهمزة وحده�،  اأنَّه�  يرى  من  ومنهم  وحده�، 

ب�أداة التَّعريف« اأو »ذي الأداة« ُيخرج امل�صطلح عن هذا النرِّزاع، ليكون اأ�صمل يف التَّعبري 

تخلفه�  »وقد  قوله:  من  ُذكر  م�  على  يجري  امل�صطلح  هذا  اأنَّ  كم�  املختلفة،  الآراء  عن 

، ويق�صد بذلك »اأم« احلمريية، هذا ف�صاًل عم� يف هذه امل�صطلح�ت -ول�صيم� 
(5(

»اأم««

للة، وهو من اأهم �رشوط امل�صطلح النَّاجح؛ قال  »ذو الأداة«- من الخت�صار املويف بالدَّ

»الأخ�رش،  التَّعريف«:  ب�أداة  بـ»املعرف  الألفيَّة  يف  م�لك  ابن  ترجمة  على  معلقً�  ال�صبَّ�ن 

والأن�صب برتاجم بقية املع�رف اأن يقول »ذو الأداة«، والتَّعبري بـ»اأداة التَّعريف« اأوىل من 

.
(6(

التَّعبري بـ»األ« جلري�نه على جميع الأقوال، و�صدقه على »اأم« يف لغة حمري«

)1) اختلف النحويون اختالفً� ي�صرياً يف التعبري عن هذا امل�صطلح؛ فحذف �صيبويه لفظ املعرف وعب عنه يف الكت�ب )/5 

بـ»الألف والالم«، واأ�ص�ر اإليه املبد يف املقت�صب )/77) بقوله: »م� اأدخلت عليه الألف والالم«، وق�ل عنه ابن ال�رشاج 

يف الأ�صول 150/1: »م� فيه الألف والالم«. وق�ل ال�صيمري يف التب�رشة 95/1: »الذي فيه الألف والالم«.

))) ق�ل الزخم�رشي 150 يف ف�صل اأحك�م املو�صوف: »املعرف ب�لالم يو�صف مبثله«. ويف اللب�ب 1/)7)، عب عنه بقوله: 

»م� فيه الالم«.

))) مر بن� ا�صتخدام ابن م�لك لهذا امل�صطلح وترجيح ا�صتعم�له على املعرف ب�لألف والالم. وينظر: �رشح عمدة احل�فظ 

.15(/1

))) �رشح الت�صهيل 1/)5).

)5) الت�صهيل )).

)6) ح��صية ال�صب�ن 1/)7). وينظر: ح��صية اخل�رشي على �رشح ابن عقيل 180/1. و�رشح القطر للف�كهي بح��صية العليمي 

.((/1
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ب�بً�  يعقد  اأبو حي�ن  فه� هو  املت�أخرين؛  لدى  قبوًل  م�لك  ابن  لقيت م�صطلح�ت  وقد 

، وابن ه�ص�م يقول: »النَّوع اخل�م�ض من اأنواع املع�رف: ذو 
(1(

ف ب�لأداة« عنوانه: »ب�ب املعرَّ

.
(((

، وال�صيوطي يعنون لل�رشب الرابع من اأ�رشب املعرفة بقوله: »اأداة التَّعريف«
(((

الأداة«

3- م�صطلح »لغة )يَتََع�َقبُوَن ِفيُكم َماِئَكٌة(«: 

د وجوبً�  مذهب جمهور العرب اأنَّ الفعل اإذا اأُ�صند اإىل ظ�هر مثنى اأو جمموع ف�إنَّه ُيجرَّ

ْيُدوَن«، و»َق�َمْت الِهْنَداِت«، ويف  ْيَداِن«، و»َق�َم الزَّ من عالمة تدلُّ عليه، فيق�ل: »َق�َم الزَّ

اأو بلح�رث بن كعب تتَّ�صل عالمة ب�لفعل  اأو اأزد �صنوءة   من�صوبة اإىل طيرِّئ 
(((

لهجة عربيَّة

َُبوين  تدلُّ على تثنية الف�عل اأو جمعه؛ ق�ل �صيبويه: »واعلم اأنَّ من العرب من يقول: »�رشَ

 ،
(5(

ُفالَنُة«« »َق�َلْت  يف  ُيظهرونه�  التي  ب�لتَّ�ء  هذا  ف�صبَُّهوا  اأََخَواَك«؛  ََب�ين  و»�رشَ َقْوُمَك«، 

.
(6(

والنَّحويون ي�صمون هذه اللغة »لغة )اأكلوين الباغيث)« 

 »لغة يتع�قبون فيكم مالئكة«، ق�ل: 
(7(

� ابن م�لك فقد �صم�ه� يف اأكرث من مو�صع اأمَّ  

 .
(9(

»
(8(

»وقد تكلم به� النَّبي s فق�ل: »َيَتَع�َقُبون ِفيُكم َماَلِئَكٌة ب�للَّيِل، وَماَلِئَكٌة ِب�لنَّه�ِر«

ق�ل املرادي: »واعلم اأنَّ امل�صنرِّف -رحمه اهلل تع�ىل- يعب عن هذه اللغة بـ»لغة يتع�قبون 

)1) الرت�ص�ف )/985.

))) �رشح قطر الندى ))1.

))) الهمع 71/1).

))) ينظر: اجلنى الداين 171، واملغني )/)0)، والل�ص�ن )/)0)، وت�ج العرو�ض 19/8).

)5) الكت�ب )/0).

)6) منهم: �صيبويه يف الكت�ب 19/1، وابن ال�رشاج يف الأ�صول 71/1، الف�ر�صي يف البغدادي�ت 109، وابن جني يف �رش �صن�عة 

الإعراب )/)7)، واحلريري يف �رشح ملحة الإعراب 9)، والزخم�رشي يف الك�ص�ف 576/1، وغريهم. 

)7) ينظر: الت�صهيل ))، 0)1، 6)).

)8) �صبق تخريجه �ض 67). 

)9) �رشح الت�صهيل )/116. وينظر: �رشح الك�فية ال�ص�فية )/)58.
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.
(((

 وال�صيوطي
(((

، كم� اأكد ن�صبة هذا امل�صطلح اإليه ابن عقيل 
(1(

فيكم مالئكة««

ف�عل  فـ»مالئكة«  احلديث؛  ن�ضرِّ  من  م�أخوذ  ظ�هر-  هو  -كم�  امل�صطلح  وهذا 

راأي  -على  ب�لفعلني  املت�صلة  والواو  »اأكلوين«،  ف�عل  »الباغيث«  اأنَّ  كم�  »يتع�قبون«، 

اجلمهور ومنهم ابن م�لك- حرٌف دالٌّ على ح�ل الف�عل.

�ِبَقْيِه   واجلدير ب�لذكر اأنَّ هذا امل�صطلح اجلديد الذي اأطلقه ابن م�لك مل يلق قبوًل َك�صَ

رين، واأُْرِجُع ذلك اإىل اأمرين: لدى املت�أخرِّ

ق�صيَّة  وهي  يف،  ال�رشَّ ب�حلديث  ال�صتدلل  ق�صيَّة  على  ق�ئم  امل�صطلح  هذا  الأول:  اأنَّ 

لغة  من  ب�لتَّواتر  امل�أخوذ  الباغيث«  »اأكلوين  م�صطلح  مق�بل  يف   ،
(((

خالفية

عليه  اأُجمع  م�  رون  املت�أخرِّ يرتك  فلم  النَّحويون على دللته،  العرب، وا�صطلح 

اإىل م� اُختلف فيه. 

، وقد اأ�ص�ر اإىل اأنَّ الواو 
(5(

هيلي ل من ا�صتدل بهذا احلديث هو الإم�م ال�صُّ الثَّ�ين:  اأنَّ اأوَّ

م، معلاًل  الف�عليَّة ع�ئد على متقدرِّ فع على  الرَّ يف »يتع�قبون« �صمرٌي يف مو�صع 

ْدَره، ولفظه  اوي؛ اإذ َحَذَف �صَ ب�أنَّ م� ُذكر من ن�ض احلديث هو اخت�ص�ر من الرَّ

الذي رواه البزار هو: »اإنَّ هلل َماَلِئَكًة َيَتَع�َقُبوَن ِفيُكم؛ َماَلِئَكًة ِب�لليل، وَماَلِئَكًة 

 .
(6(

ب�لنَّه�ر«

)1) تعليق الفرائد )/0)).

))) ينظر: �رشح الألفية بح��صية اخل�رشي 66/1).

))) ينظر: الهمع )/57).

))) ق�ل ال�صيوطي يف الهمع )/57): »وك�ن ابن م�لك ي�صميه� لغة )يتع�قبون فيكم مالئكة)«، وهو مردود كم� بينته يف 

اأ�صول النَّحو وغريه«، وك�ن قد ذكر يف القرتاح  97 ا�صتدلل ابن م�لك بهذا احلديث، وذلك يف معر�ض العرتا�ض 

عليه يف م�ص�ألة حجية ال�صتدلل ب�حلديث يف م�ص�ئل النَّحو. 

)5) ينظر راأيه يف تو�صيح املق��صد )/586، وح��صية ال�صب�ن )/8)5. ومل اأجده يف نت�ئج الفكر، ول يف الأم�يل.

)6) ق�ل العيني يف عمدة الق�ري 5/)): »واأخرجه ابن خزمية وال�رشَّاج من طريق اأبي �ص�لح عن اأبي هريرة بلفظ: »اإنَّ هلل 

مالئكة يتع�قبون«، وهذه الطريقة اأخرجه� البزار اأي�صً�، واأخرجه اأبو نعيم يف »احللية« ب�إ�صن�د �صحيح من طريق اأبي 

يون�ض عن اأبي هريرة بلفظ »اإن هلل مالئكة فيكم يتع�قبون««. 
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راجع  �صمري  و»الواو«   ،» »اإنَّ ا�صم  الواقع  لـ»مالئكة«  �صفة  »يتع�قبون«  ف�إنَّ  وعليه 

ملبتداأ  م�صت�أنفة، خب  فهو جملة  الثَّ�ين  � »مالئكة«  اأمَّ اجلمع.  ولي�صت عالمة على  عليه�، 

حمذوف ولي�ض ف�عاًل. ومن هن� ف�إن م�صطلح ابن م�لك ل يعب عن املفهوم املراد يف هذه 

.
(1(

اللغة 

ة ت�صفع  م اخت�ص�راً يف اللفظ ُي�صبغ عليه خفَّ  هذا ف�صاًل عن اأنَّ هذا امل�صطلح اجلديد مل يقدرِّ

ار�صني؛ بل فيه زي�دة اجل�ر واملجرور. له ب�لقبول عند الدَّ

4- م�صطلح »النَّ�ئب عن الف�عل«:

، وُيْبنى الفعل بعده للمجهول، وُي�صند اإىل  قد ُيحذف الف�عل لغر�ض لفظيٍّ اأو معنويٍّ

رف اأو اجل�ررِّ واملجرور. وقد اختلف النَّحويون قبل ابن م�لك  املفعول به اأو امل�صدر اأو الظَّ

للة على  الدَّ الو�صفي يف  التَّعبري  اإليه، ومعظم م�صطلح�تهم تعتمد  امل�صند  يف ت�صمية هذا 

ه فعله اإىل مفعول  اإليه فعل ف�عل، ومل يتعدَّ �ه �صيبويه »املفعول الذي مل يتعدَّ  املفهوم؛ ف�صمَّ

�ه يف مو�صع اآخر -يف دللة على غي�ب املنهجيَّة الوا�صحة يف ال�صطالح-  ، و�صمَّ
(((

اآخر«

. وقد ح�ول النَّحويون من بعده التَّعبري مب�صطلح 
(((

»املفعول الذي تعداه فعله اإىل مفعول«

وا عنه بعدد من التَّعبريات، منه�: »املفعول  اأكرث حتديداً، فهجروا م�صطلح�ت �صيبويه، وعبَّ

 ،
(6(

مَّ ف�عله« ، و»م� مل ُي�صَ
(5(

مَّ من فعل به« ، و»املفعول الذي مل ُي�صَ
(((

الذي ل ُيذكر ف�عله«

)1) وهذا هو م�صمون ن�ض ابن عقيل الذي بينه اخل�رشي يف ح��صيته 66/1).

))) الكت�ب 1/)).

))) الكت�ب 1/1). وهذا امل�صطلح خ��ض بب�ب الفعل الن��صب ملفعولني، نحو: ك�صى، واأعطى؛ اإذا بني للمجهول واأ�صند 

اإىل املفعول الأول.

))) وهو م�صلح املبد يف املقت�صب )/50.

)5) هو اأحد تعبريات ابن ال�رشاج يف الأ�صول 76/1.

)6) عب به عدد من النحوي ين منهم: الوراق يف علل النحو77)، واحلريري يف �رشح ملحة الإعراب 1)، والأنب�ري يف 

اأ�رشار العربية 95.
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اأُقيم  ، و»املفعول الذي 
(1(

و»املفعول الذي جعل الفعل حديثً� عنه وهو م� مل ي�صم ف�عله«

مَّ ف�عله«.  م�صطلح »مفعول م� مل ُي�صَ
(((

، وُن�صب اإىل اجلمهور
(((

مق�م الف�عل«

؛ ق�ل اأبو حي�ن: »هذا ال�صطالح يف ب�ب 
(((

�ه »النَّ�ئب عن الف�عل« � ابن م�لك ف�صمَّ اأمَّ

� عب�رة النَّحويني فيه اأن  مَّ ف�عله ب�لنَّ�ئب، مل اأره لغري هذا امل�صنرِّف، واإمنَّ املفعول الذي مل ُي�صَ

 ،
(6(

د هذه النرِّ�صبة لبن م�لك اخُل�رشيُّ ، واأكَّ
(5(

مَّ ف�عله«« يقولوا: »ب�ب املفعول الذي مل ُي�صَ

ون على اأنَّ هذا امل�صطلح هو من  رون واملع��رشِ ، وغرُيهم�، ويك�د يتَّفق املت�أخرِّ
(7(

والُعليميُّ

نيع ابن م�لك ومل ُي�صبق اإليه. �صَ

، ول 
(8(

 واحلق اأنَّ هذا امل�صطلح قد ا�صتعمل عند اجلرج�ين يف اخت�ص�ره للعوامل املئة

ر�ض  الدَّ امل�صطلح و�صيوعه يف  اإظه�ر هذا  الأبرز يف  الأثر  اأنَّ لبن م�لك  الأمر  ينفي هذا 

النَّحوي، ول�صيم� اأنَّه قد توافرت فيه من مميزات النَّج�ح م� جعلته يلقى قبوًل و�صهرة لدى 

ار�صني، وتظهر هذه املميزات فيم� يلي: الدَّ

اأوًل: اخت�ص�ر األف�ظه.

ث�نيً�: و�صوح معن�ه.

ث�لثً�: دقَّته يف التَّعبري.

)1) وهو م� عب به ابن جني يف اللمع )8.

))) ممن عب به ابن بره�ن يف �رشح اللمع 5/1).

 ،(79/1 ح��صيته  يف  واخل�رشي   ،5(9/( ح��صيته  يف  وال�صب�ن   ،((5/6 والتكميل  التذييل  يف  حي�ن  اأبو  ذلك  اإىل  اأ�ص�ر   (((

وغريهم.

))) عنون به يف: الت�صهيل 77، و�رشح الك�فية ال�ص�فية )/)60، و�رشح عمدة احل�فظ 1/)18، والألفية �ض 5).

)5) التذييل والتكميل 5/6)).

)6) ح��صية اخل�رشي على ابن عقيل 79/1).

)7) يف ح��صيته على �رشح القطر للف�كهي )/)7.

)8) اأ�ص�ر اإىل ذلك الدكتور: حممد اإبراهيم عب�دة يف كت�به النحو التعليمي )5. 
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� الدقَّة يف التَّعبري  مني –كم� هو ظ�هر- ل َت�صلم من ُطول وَخَف�ء، اأمَّ وم�صطلح�ت املتقدرِّ

من  وغريه  الف�عل«  عن  »النَّ�ئب  م�صطلح  بني  يق�رنون  واأخذوا   
(1(

رون املت�أخرِّ وقف  فقد 

مَّ ف�عله«- فراأوه غري ج�مع ول  امل�صطلح�ت -ول�صيم� م�صطلح اجلمهور »مفعول م� مل ُي�صَ

م�نع، وقد وجه ابن ه�ص�م يف »املغني« املُْعِرَب ل�صتخدام م�صطلح »النَّ�ئب عن الف�عل«، 

مَّ ف�عله«؛ لطوله وخف�ئه، »ول�صدق هذه العب�رة على املن�صوب  بدًل من »مفعول م� مل ُي�صَ

مَّ  من نحو: »اأُْعِطَي َزْيٌد ِدْيَن�راً«« ثم ق�ل: »اأَل ترى اأنَّه مفعول لـ»اأُْعِطي«، و»اأُْعِطي« مل ُي�صَ

»�رشح  يف  واأ�ص�ف   .
(((

املرفوع« على  اإل  ي�صدق  فال  الف�عل«  عن  »النَّ�ئب   � واأمَّ ف�عله؟ 

�صذور الذهب« وجهً� اآخر يقلل فيه من دقَّة م�صطلح اجلمهور؛ وهو اأنَّ ظ�هره ل ي�صمل 

، وهذا العرتا�ض ي�صدق 
(((

غري املفعول مع »اأنَّ النَّ�ئب عن الف�عل يكون مفعوًل وغريه«

.
(((

ن لفظة »املفعول« على كل م�صطلح ت�صمَّ

مَّ ف�عله« ففيه اخت�ص�ر لي�ض يف غريه من م�صطلح�ت املتقدمني،  � م�صطلح »م� مل ُي�صَ اأمَّ

للة على ن�ئب الف�عل؛ اإذ يدخل �صمن هذه التَّ�صمية الفعل املبني  اإل اأنَّه غري دقيق يف الدَّ

ده  واء، فهو مردود لعدم تفرُّ للمجهول نف�صه، لأنَّ الف�عليَّة ترتبط ب�ملفعول والفعل على ال�صَّ

 .
(5(

للة على املفهوم، وهو �رشط يف دقة امل�صطلح يف الدَّ

قبوًل يف جم�ل  لقي  قد  ابن م�لك  اأ�ص�عه  الذي  امل�صطلح  اأنَّ هذا  اإىل  ومن هن� نخل�ض 

من  مرحلة  اإل  ك�ن  م�  م�لك  ابن  فعله  م�  اأنَّ  اإىل  الإ�ص�رة  مع  بعده،  من  النَّحوية  را�صة  الدرِّ

العليمي على �رشح القطر للف�كهي  )1) ينظر: املغني 588/6، و�رشح �صذور الذهب 188، والبهجة املر�صية 155، وح��صية 

)/)7، وح��صية ال�صب�ن )/9)5، وح��صية اخل�رشي 79/1).

))) املغني 588/6. وينظر: مو�صل الطالب اإىل قواعد الإعراب )7).

))) �رشح �صذور الذهب 188.

))) ق�ل العليمي )/)7 بعد ذكر هذا الوجه من العرتا�ض لبن ه�ص�م: »ون�زعه اجلوهري ب�أن »املفعول الذي مل ي�صم ف�عله« 

�ص�ر يف العرف علمً� ب�لغلبة على م� يقوم مق�م الف�عل من مفعول وغريه، بحيث لو اأطلق فهم منه ذلك ول يدخل 

فيه غريه«.

)5) ينظر: »قراءة يف م�صطلح �صيبويه حتليل ونقد«، البحث املن�صور يف جملة علوم اللغة )�ض9،ع1) �ض69.
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مراحل التَّجديد والتَّطوير يف هذا ال�صطالح، فه�هو اليوم -مع دقَّته وو�صوح دللته- 

.
(1(

ى »ن�ئب الف�عل« يظهر اأكرث اخت�ص�راً مب�صمَّ

5-م�صطلح »عديل الظرف«:

معنى  يت�صمن  والظرف  املعنى؛  يف  كبري  تالزم  واملجرور«  و»اجل�ر  »الظرف«  بني 

حرف اجلر »يف« ب�طراد، وي�صرتك معه يف كثري من امل�ص�ئل النَّحوية، ومن ذلك اأنَّه ل بد 

من تعلقهم� بفعل اأو م� يف معن�ه، كم� اأنَّ حكمهم� بعد املع�رف والنَّكرات حكم اجلمل، 

واإذا وقع اأحدهم� �صفة اأو �صلة اأو خباً اأو ح�ًل اأو ج�ء معتمداً على نفي اأو ا�صتفه�م ج�ز 

؛ 
(((

، وقد ق�ل ابن ه�ص�م: »الظرف واجل�رُّ واملجرور اأخوان«
(((

اأن يرفع ف�عاًل على الأرجح

ع يف غريهم�، فتعمل فيهم� رائحة الأفع�ل، كم� اأُجيز الف�صل  ع فيهم� م� ل ُيتو�صَّ ف�إنَّه ُيتو�صَّ

ات�ص�لهم� حتى عدا ك�ل�صيء  ا�صتد  اأنَّه  العوامل ومعمولته�، ول�صيم�  بهم� بني كثري من 

املن�صوب،  امل�ص�رع  والفعل  امل�صدرية  »اأْن«  بني  بهم�  الف�صل  ذلك جواز  ومن  الواحد، 

و»ل« النَّاهية وامل�صارع املجزوم، و»كم« اخلربية ومتييزها، واجلار واملجرور، وامل�صاف 

.
(((

وامل�ص�ف اإليه، واأفعل التَّف�صيل و»من« اجل�رة، وغري ذلك

 »كثرياً 
(5(

ومب� اأنهم� قد ا�صرتك� يف كثري من الأحك�م ف�إنَّ الظرف عند معظم النَّحويني

املجرورات  من  كثرياً  لأنَّ  الر�صي:  ق�ل  يجره من حرف،  م�  مع  املجرور  ُيطلق على  م� 

)1) ينظر: ج�مع الدرو�ض العربية للغالييني )/159، والتطبيق النحوي لعبده الراجحي )18.

))) ينظر: املغني 71/5)-)5)، ومو�صل الطالب 5)157-1. 

))) اأو�صح امل�ص�لك )/9)).

))) ينظر: »ظ�هرة الف�صل عند النحويني«، وهو درا�صة و�صفية لأحك�م الف�صل بني ال�صيئني املتالزمني، ول يك�د يخلو 

اأو  اأو على خالف، ب�جلواز املطلق  اإم� ب�لإجم�ع  اأو اجل�ر واملجرور،  مبحث من مب�حثه من جواز الف�صل ب�لظرف 

بتخ�صي�صه ب�ل�رشورة.

)5) منهم �صيبويه يف الكت�ب )/87، واملبد يف املقت�صب )/)17، وابن ال�رشاج يف الأ�صول 1/)6، والزج�جي يف اجلمل )5، 

وابن جني يف اللمع 117، والزخم�رشي يف املف�صل ))1، والعكبي يف اللب�ب 10/1)، وغريهم.
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ظروف، وعلى م� �صملهم� وهو معروف، بحيث ]اإن[ اقرتن� اأُريد بكل معن�ه، واإن اأُفرد 

النَّظر  عن  الظرف  ي�صتغني  فال  اأخيه.  بذكر  الكتف�ء   � واأمَّ واأخ�ه.  �رشيكه  �صمل  الظرف 

.
(1(

فيه«

يت  لت بـ»على اأي ح�ل؟« �ُصمرِّ ورِّ
اأُ اأنه� ملَّ�  وقد ذكر ابن م�لك يف حديثه عن »كيف« 

املج�ز  ب�ب  مـن  ُيطلـق  قـد  النَّحويني  عنـد  الظـرف  اأنَّ  اإىل  اإ�صـ�رة  يف  وذلـك   ،
(((

ظرفً�

ُيعبرِّ  م�  كثرياً  لكنَّه   .
(((

فيه ووافقه  ه�ص�م  ابن  عنه  ذلك  نقل  كمـ�  واملجـرور  اجلـ�ر  على 

رف واجل�ر واملجرور«، ويف »�رشح عمدة احل�فظ«  عنهم� بذكرهم� جميعً� فيقول: »الظَّ

رف وعديله«، يعني به »اجل�ر  ، وهو »الظَّ
(((

ا�صتعمل م�صطلحً� جديداً انفرد به ومل ُي�صبق اإليه

مفرد  اإىل  به  املخب  انق�صم  »وكم�  قوله:  منه�  املوا�صع  من  عدد  يف  وذلك  واملجرور«، 

وجملة واإىل ظرف وعديله، انق�صم النَّعت اإىل ذلك؛ لكنَّ اجلملة والظرف وعديله ل ُينعت 

 .
(5(

به� اإل نكرة«

رف  وا�صتعمل ابن عقيل بعده م�صطلح »�صبه الظرف« يف قوله: »ومث�ل الف�صل ب�صبه الظَّ

، ورمب� ا�صتف�ده من 
(7(

»
(6(

�ِحِبي« قوله s يف حديث اأبي الدرداء: »َهْل اأَْنُتم َت�ِرُكو يل �صَ

:
(8(

تعبري ابن م�لك يف الألفية 

)1) نزهة الطرف يف اجل�ر واملجرور والظرف )5.

))) ينظر: الت�صهيل ))).

))) ق�ل يف املغني )/0)1: »وق�ل ابن م�لك م� معن�ه: »مل يقل اأحد اإن »كيف« ظرف؛ اإذ لي�صت زم�نً� ول مك�نً�، لكنه� 

اجل�ر  ت�أويل  يف  لأنه�  ظرفً�؛  �صميت  الع�مة  الأحوال  عن  �صوؤاًل  لكونه�  ح�ل«،  اأي  »على  بقولك:  تف�رش  ك�نت  مل� 

واملجرور، وا�صم الظرف يطلق عليهم� جم�زاً« انتهى، وهو ح�صن«. وينظر: الهمع )/15). 

))) ينظر: اختي�رات ابن م�لك النحوية 601.

)5) �رشح عمدة احل�فظ 1/1)5. وينظر:)/))6 و6)6.

)6) �صبق تخريجه �ض 56).

)7) �رشح ابن عقيل بح��صية اخل�رشي )/)).

)8) الألفية ]17)-18)[.



6(8

َولِ�ي اإِْن  »تَُق��وُل«  اْجَع��ْل   » يَ��ْن��َف�����ص��ِ���ِلوَك�»تَُظ�نُّ َومَلْ  ِب�����ِه  ��تَ��ْف��َه��م������ً  ُم�����صْ

َعَمْل اأَْو  َك�َظْرِف  اأَْو  َظ�����ْرٍف  يُْحتََملِب��َغ��ْرِ  ْلَت  َف�صَ ِذي  ِببَْع�ِض  َواإِْن 

فق�ل: »ظرف اأو كظرف« وهو اجل�ر واملجرور، فجعله �صبيهً� ب�لأداة. وب�جلملة ف�إنَّ 

بيه« توؤدي الغر�ض نف�صه؛ وهو النَّظري واملثيل. م�صطلح »العديل« و»ال�صَّ

لدى  القبول  النت�ص�ر  م�لك  ابن  وم�صطلح  اجلمهور  لتعبري  يكتب  مل  اأنَّه  اإىل  وُي�ص�ر 

اجلمهور  لفظ  من  التَّعبري  اأدقُّ يف  رف وعديله«  »الظَّ لفظ  اأنَّ  من  الرغم  على  رين؛  املت�أخرِّ

الذين ُيطلقوا لفظ »الظرف« على الظرف واجل�ر واملرور معً�، ويف ذلك ا�صرتاك وتعبري 

عن املفهوم بلفظ غريه، وهو مظنَّة اخلط�أ واللب�ض. وتف�صري ذلك -يف نظري- هو ظهور 

 ،
(1(

ر�ض النَّحوي على يد ابن ه�ص�م اأروقة الدَّ م�صطلح »�صبه اجلملة« وانت�ص�ره الكبري يف 

والتَّنظيم،  ب�لتَّق�صيم  يحفل  الذي  التَّعليمي  النَّحو  منهج  اإىل  الأقرب  هو  امل�صطلح  وهذا 

ل وهلة منزلة  ر�ض النَّحوي؛ اإذ ميثل م�صطلح »�صبه اجلملة« لأوَّ وربط العالئق بني اأجزاء الدَّ

بني املفرد واجلملة.

6- م�صطلح »بدل املط�بق« اأو »بدل املوافق«:

النَّحويني،  عند  اأنواعه  دت  تعدَّ وقد  وا�صطة،  بال  ب�حلكم  املق�صود  التَّ�بع  هو  البدل 

غلط  وبدل  ا�صتم�ل،  وبدل  بع�ض،  وبدل  كل،  بدل  اأق�ص�م:  اأربعة  على  اأنَّه  وامل�صهور 

ون�صي�ن.

البدل  فيه  ي�صتوي  الذي  وهو  ل،  الأوَّ النَّوع  عن  التَّعبري  يف  النَّحويون  اختلف  وقد 

واملبدل منه يف املعنى مع اختالفهم� لفظً� يف الغ�لب؛ فبداأ التَّعبري عنه و�صفيً� طوياًل عند 

)1) ينظر الب�ب الث�لث من املغني 71/5)، وقد ت�صمن اأحك�م م� ي�صبه اجلملة، وهو الظرف واجل�ر واملجرور.
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�ه: »بدل   الذي �صمَّ
(((

، ثم ك�نت �صهرة الو�صع ال�صطالحي على يد ابن جني
(1(

القدم�ء

وا عنه بـ»بدل الكّل من الكّل«، وملَّ� ك�ن يف   حتديداً فعبَّ
(((

الكل«، ثم زاده بع�ض النَّحويني

 
(5(

�ه اجلمهور  �صمَّ
(((

هذا ال�صطالح خط�أ لغوي يتمثَّل يف اإدخ�ل »األ« على كلمة »كل«

»بدل كل من كل«، ومنهم ابن ه�ص�م الذي ق�ل: »واإمن� مل اأقل »بدل الكل من الكل« حذراً 

�جي يف جمله واعتذر  من مذهب من ل ُيجيز اإدخ�ل »األ« على »كل«، وقد ا�صتعمله الزجَّ

.
(6(

عنه ب�أنه ت�ص�مح فيه موافقة للنَّ��ض«

 ،
(7(

وهنــ�ك م�صطلــح �صــ�ع ا�صـتخدامه يف التَّعبري عن هذا النَّوع عند بع�ض النَّحويني

اإىل   
(8(

عقيل ابن  ون�صبه  نحوه،  اأو  واحدة«  لعني  وهم�  ال�صيء،  من  ال�صيء  »بدل  وهو 

املغ�ربة.

ال�ص�فية«  »الك�فية  يف  منهم�  الأول  َج�َء  م�صطلحني؛  ا�صتخدم  فقد  م�لك  ابن   � اأمَّ

و»الألفيَّة«، وهو م�صطلح »بدل املط�بق اأو املط�بقة«؛ اإذ ق�ل يف �رشح الك�فية يف حديثه 

عن اأنواع البدل: »منه� »املط�بق«، واملراد به م� يريد به النَّحويون بقولهم: »بدل كّل من 

)1) ينظر: الكت�ب )/)1، 16، واملقت�صب 6/1)، والأ�صول 6/1).

))) ينظر: اللمع ))1، واخل�ص�ئ�ض )/80). وج�ء هذا ال�صطالح عند كثري من النحوي ين من بعده؛ منهم: احلريري يف 

�رشح ملحة الإعراب 79، والعكبي يف اللب�ب 1/)1)، وابن احل�جب يف الك�فية ب�رشح الر�صي )/79).

))) منهم: اجلرج�ين يف املقت�صد )/0)9، والأنب�ري يف اأ�رشار العربية )6). والزخم�رشي يف املف�صل 155.

))) ق�ل ابن م�لك يف �رشح الت�صهيل )/5)): »واأم� »كل« غري الواقع توكيداً ول نعتً� ف�إنه ل زم الإ�ص�فة معنى ل لفظً�؛ لكنه 

ل يجرد من الإ�ص�فة لفظً� اإل وهو م�ص�ف معنى؛ فلذلك ل تدخل عليه »األ«، وقد اأدخله� عليه اأبو الق��صم الزج�جي 

يف »جمله« واعتذر عن ذلك«.

)5) ن�صبه اإىل اجلمهور ابن م�لك يف �رشح الت�صهيل )/)))، وابن عقيل يف امل�ص�عد )/0)).

)6) �رشح قطر الندى 5)). ومل يلتزم ابن ه�ص�م مب� حذر منه، فوقع فيه كثرياً. ينظر: املغني )/15)، 5/)61، 6/)16.

)7) ذكره الزج�جي يف اجلمل )). وهو عند املج��صعي يف �رشح عيون الإعراب )5)، وابن ال�صجري يف الأم�يل )/)9، 

وال�صيمري يف التب�رشة 156/1 »بدل ال�صيء من ال�صيء وهو هو«، و�صم�ه ال�صلوبني يف التوطئة )0) »بدل ال�صيء من 

ال�صيء اإذا ك�ن اإي�ه فيه«، واكتفى ابن ع�صفور يف املقرب 1))، وابن اآجروم يف مقدمته ب�رشح الكفراوي 116 بت�صميته 

»بدل �صيء من �صيء«، »اأو ال�صيء من ال�صيء«.

)8) ينظر: امل�ص�عد )/0)).
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كّل«. وذكر »املط�بقة« اأوىل؛ لأنَّه� عب�رة �ص�حلة لكلرِّ بدٍل ي�ص�وي املبدل منه يف املعنى. 

ُدق اإل على ذي اأجزاء، وذلك غري م�صرَتط؛ لالإجماع  بخالف العبارة الأخرى فاإنَّها ل َت�صْ

َاِط اْلَعِزيِز  : {اإِىَل �رشِ
(1(

ة البدليَّة يف اأ�صم�ء اهلل تع�ىل كقراءة غري ن�فع وابن ع�مر على �صحَّ

.
(((

ِميِد؛ اهلِل} ]اإبراهيم: من الآية 1-)[« احْلَ

وامل�صطلح الث�ين »بدل موافق من موافق«، وج�ء ذكره يف �رشح التَّ�صهيل؛ اإذ ق�ل معلاًل 

« جريً� على ع�دة النَّحويني،  ت عن هذا النَّوع ببدل »كلٍّ من كلٍّ ه يف التَّ�صهيل: »وعبَّ ن�صَّ

ى البدل واملبدل منه واحداً، فيدخل  ردة، ف�إنَّ املراد به� اأن يكون م�صمَّ وهي ع�دة غري مطَّ

ِميِد؛ اهلِل}، فالعبارة اجليِّدة اأن  َاِط اْلَعِزيِز احْلَ يف ذلك ما ل ُيطلق عليه كلٌّ نحو: {اإِىَل �رشِ

.
(((

ُيق�ل: »بدل موافق من موافق««

�بقني اإ�ص�رة اإىل  ل من �ص�غ هذا ال�صطالح ف�إنَّن� جند عند بع�ض ال�صَّ واإذا ك�ن ابن م�لك اأوَّ

لفظة املط�بقة -واإن عنوا به� اللفظيَّة- يف البدل من دون �صي�غة م�صطلح »بدل املط�بقة«؛ 

ق�ل ابن الوراق يف اإحدى علتي ترجيح البدليَّة على النَّ�صب يف ال�صتثن�ء التَّ�م املنفي: »اأنَّ 

� ك�ن املعنى واحداً ك�نت  البدل مط�بق للفظ م� قبله، ومعن�ه ومعنى ال�صتثن�ء �صواء، فلمَّ

.
(((

مط�بقة اللفظ اأوىل من اختالف يوجب تغيري حكم؛ فلذلك ك�ن البدل اأجود«

ره�  للة للعلة التي ذكره� وكرَّ  ول �صكَّ يف اأنَّ م�صطلحي ابن م�لك اأدقُّ من ن�حية الدَّ

لكل  ج�مع  غري  »كل«  لفظة  على  امل�صتمل  امل�صطلح  اأنَّ  ومف�ده�  مو�صع،  من  اأكرث  يف 

� يف م�صطلح »بدل املط�بق« من اخت�ص�ر يف اللفظ موف  �صور البدل املط�بق، ف�صاًل عمَّ

للة. ب�لدَّ

)1) وقراءتهم� ب�لقطع وال�صتئن�ف، ورفع لفظ اجلاللة على البتداء. ينظر: احلجة )/)1، والتذكرة لبن غلبون )/81)،

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/76)1.

))) �رشح الت�صهيل )/))).

))) علل النحو 95).
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للة املطلوبة من دون  يء« فهو م�صطلح ل يفي ب�لدَّ يء من ال�صَّ � م�صطلح »اإبدال ال�صَّ اأمَّ

يء قد ُيطلق على كلرِّه وعلى بع�صه، وهذا م� جعل ابن بره�ن يحرتز يف  ال�صَّ ف�إنَّ  حتديد؛ 

تعبريه عن نوع البدل يف قوله تع�ىل: {                  } ]اآل عمران: من 

. وهذا الحرتاز اأو 
(1(

يء وهو هو ل بع�صه« يء من ال�صَّ الآية 97[ فيقول: »فذلك بدل ال�صَّ

ال�ص�بط مهم يف دللة امل�صطلح؛ لكنه يجعله طوياًل يف اللفظ وقريبً� من الو�صف.

رين، على  والذي ظهر يل اأنَّ م�صطلح »بدل موافق من موافق« مل يلق قبوًل لدى املت�أخرِّ

خالف م�صطلح »بدل املط�بق«؛ وذلك يرجع اإىل اأنَّ الثَّ�ين اأكرث اخت�ص�راً يف اللفظ، وج�ء 

�صهرة م�صطلح  ف�إنَّ  الرغم من ذلك  الألفيَّة. وعلى  �صهرة وهي  ابن م�لك  اأكرث متون  يف 

كل«  من  كل  »بدل  ول�صيم�  اجلمهور،  م�صطلح�ت  ح�صور  يف  توؤثرِّر  مل  املط�بق«  »بدل 

 يرد 
(((

رين الذي مل يغب عن م�صنَّف�ت النَّحويني وجم�ل�ض النَّحو؛ ففي معظم م�صنَّف�ت املت�أخرِّ

ُي�صتعمل اأحدهم� يف تف�صري الآخر، ومرجع ذلك  اإىل ج�نب بع�صهم�، وقد  امل�صطلح�ن 

�صهرة م�صطلح اجلمهور، وقربه من النَّ�حية التعليمية، ول�صيم� يف مق�بلته للنَّوع الث�ين وهو 

م�صطلح »بدل بع�ض من كل«؛ ولذا فال عجب اأن ي�صتعمله ابن م�لك بعد اأ�صطر قليلة من 

توهينه!.

د«:  7- م�صطلح »التَّفريق املجرَّ

النَّحويني، فج�ء  دت مع�نيه يف م�صنَّف�ت  العطف، وقد تعدَّ »اأو« حرف من حروف 

)1) �رشح اللمع 1/1)).

))) ينظر: �رشح ابن النَّ�ظم )9)، وتو�صيح املق��صد )/6)10، واأو�صح امل�ص�لك )/01)، و�رشح ابن عقيل بح��صية اخل�رشي 

)/161، و�رشح املكودي 7)1، و�رشح الأ�صموين بح��صية ال�صب�ن )/1)11، و�رشح القطر للف�كهي بح��صية العليمي )/51) 

وغريه�. اأم� اأبو حي�ن فقد ق�بل يف الرت�ص�ف )/)196 بني م�صطلح »بدل موافق من موافق«، وم�صطلحي اجلمهور 

واملغ�ربة.
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اثني  اإىل  رين  املت�أخرِّ بع�ض  عند  مع�نيه  ، وو�صلت 
(1(

النَّحويني بع�ض  عند  معنى واحد  على 

، وبني هذا وذاك تف�وت النَّحويون يف ذكر مع�نيه؛ ف�ختلفوا يف بع�صه�، واأدخل 
(((

ع�رش

ه� يف بع�ض. هم بع�صَ بع�صُ

 ق�ل املرادي: »ومذهب اجلمهور اأنَّ »اأو« لأحد ال�صيئني اأو الأ�صي�ء، ف�إذا ُعطف به� 

اأو  اأو الإبه�م  ك  لل�صَّ اأو الإب�حة، واإن ُعطف به� يف اخلب، فهي  للتَّخيري  لب فهي  الطَّ يف 

.
(((

التَّق�صيم«

والـذي يعنينـ� يف هــذا املو�صــع هــو معنــى »التَّق�صيم«، ويظهر يف نحو قوله تع�ىل: 

م�لك يف  ابن  املعنى ذكره  الآية 5)1[، وهذا  ]البقرة: من   {     }

 ،
(5(

، وكذا عبَّ عنه يف »الألفية«
(((

»الك�فية ال�ص�فية«، ومثَّل له بنحو: »ال�صم نكرة اأو معرفة«

ل من ذكر هذا املعنى بهذا ال�صطالح كم� فهم من  واجلدير ذكره اأنَّ ابن م�لك مل يكن اأوَّ

 قبله، وقد ي�صمونه »التنويع«، وعبَّ عنه 
(7(

؛ بل ذكره بع�ض النَّحويني
(6(

رين كالم بع�ض املت�أخرِّ

 بـ»التَّف�صيل«، وهو مبعن�ه.
(8(

بع�صهم

� ابن م�لك فقد عدل عن هذا امل�صطلح يف التَّ�صهيل و�رشحه، واآثر ا�صتعم�ل م�صطلح  اأمَّ

»التَّفريـق املجـرد« بـدًل من »التَّق�صيم«، ومثَّل له بقوله تع�ىل: {

)1) ذكر الوراق يف علل النحو 77) معنى »ال�صك« فقط، واكتفى الزج�جي يف اجلمل 18 بذكر معنى »التَّخيري«، وهم� 

اأ�صهر مع�نيه.

))) ينظر: املغني 98/1).

))) تو�صيح املق��صد )/1011.

))) �رشح الك�فية ال�ص�فية )/0))1.

)5) الألفية ]551[.

)6) منهم ابن ه�ص�م يف املغني 1/)))، وال�صيوطي يف الهمع 9/5)).

)7) منهم ابن ال�صيد يف اإ�صالح اخللل 119، وال�صلوبني يف التوطئة 199، وقد اأ�ص�ر اإليه ابن خروف يف �رشح اجلمل 8/1)) 

وجعل م� ج�ء على ذلك من اأمثلة يف معنى ال�صك.

)8) ذكره العكبي يف اللب�ب 1/)))، وابن ع�صفور يف املقرب 07).
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         } ]اآل عــمران: مــن الآية 195[، وقولـه تعـ�ىل: {

بو�صف  »واملراد  له�:  ومرجحً�  الت�صمية  معلاًل  ق�ل  ثم   .]1(5 الآية  من  ]الن�ص�ء:   {

ف�إنَّ مع كل واحد منه�  كرِّ والإبه�م والإ�رشاب والتَّخيري؛  ال�صَ ُخلّوه من  د  ب�ملجرَّ التَّفريق 

تفريقً� م�صحوبً� بغريه، والتَّعبري عن هذا املعنى ب�لتَّفريق اأوىل من التَّعبري عنه بـ»التَّق�صيم«؛ 

لأنَّ ا�صتعم�ل الواو فيم� هو تق�صيم اأوىل من ا�صتعم�ل »اأو«، كقولك: »الكلمة ا�صٌم وِفْعٌل 

وَغرْيُ  َع�ِمٌل  واحَلْرُف  �ِرٌع،  وم�صَ واأَمٌر  َم��ٍض  والِفْعُل  َمٌر،  وُم�صْ َظ�ِهٌر  ف�ل�صم  وَحْرٌف، 

 ]من الطويل[:
(1(

�عر َع�ِمٍل«. ومنه قول ال�صَّ

�����ُر م���َ��ْولنَ��� َونَ��ْع��َل�����ُم اأَنَّ����ُه َك��َم��� ال��نَّ������ِض َمْ����ُروٌم َع��َل��ْي��ِه َوَج����ِرُمَونَ��ْن�����صُ

مع  والتَّقدير  ج�رم،  اأو  عليه  جمروم  منهم  التَّقدير:  وك�ن  جل�ز،  بـ»اأو«  هن�  جيء  ولو 

الواو: منهم جمروم عليه ومنهم ج�رم، اأو بع�صهم جمروم عليه، وبع�صهم ج�رم ومن اجل�ئي 

 ]من الطويل[:
(((

ب�أو مع كون الواو اأوىل قول ال�ص�عر

ِمْنُهَم� لبُ���دَّ  ِث��ْن��تَ���ِن  لَ��نَ���  �َصا�ِصُل)5(َف��َق���لُ�����وا  ْو  اأَ َعْت  ِ َْ اأُ� ِرَم�ٍح  ُدوُر  �صُ

فظهر اأنَّ تقييد امل�صطلح بـ»املجرد« �رشورة يف حتديد دللته؛ ف�إنَّ كاًل من ال�صكرِّ والإبه�م 

ن تق�صيمً� وتفريقً�، فحني يراد التَّق�صيم اأو التَّفريق وحده فال بدَّ  والإ�رشاب والتَّخيري يت�صمَّ

� وجه اختي�ر التَّفريق بدًل من التَّق�صيم فريجع اإىل اأمرين: من ِذكر »املجرد«، اأمَّ

قوله:  الد�صوقي يف  ومنهم  املت�أخرين،  بع�ض  عنه  ث  والذي حتدَّ بينهم�  الأول:  الفرق 

ك�ن  كلّيً�  م؛  مق�صَّ �صبق  يقت�صي  ل  الأوَّ اأنَّ  و»التَّفريق«  »التَّق�صيم«  بني  »الفرق 

ك�لكلمة، اأو كاًل ك�لنَّ��ض والثنت�ن. والتَّفريق قطع الت�ص�ل بني �صيئني تقدم م� 

؛ فم�صطلح »التَّفريق« بذلك اأعّم واأ�صمل.
(((

ي�صملهم� اأم ل«

)1) ق�ئله: عمرو بن براقة النهمي. ينظر: الأم�يل لأبي علي )/))1، واأو�صح امل�ص�لك )/67، واملق��صد النحوية )/)8).

))) ق�ئله: جعفر بن علبة احل�رثي. ينظر: الأغ�ين )55/1، واملغني 1/)))، والدرر 119/6.

))) ح��صية الد�صوقي على املغني 180/1.
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اأوىل من »اأو«،  فيه  الواو  ف��صتعم�ل  �بق-  ال�صَّ الفرق  تق�صيمً� -وفق  الث�ين:  اأنَّ م� ج�ء 

وهو يف هذا القول ينطلق من راأيه يف م�ص�ألة جواز جميء »اأو« مبعنى الواو، وهي 

.
(1(

م�ص�ألة خالفيَّة

كثرياً  ا�صتخدموا  بل  ؛ 
(((

رين املت�أخرِّ لدى  قبوًل  املجرد«  »التَّفريق  م�صطلح  يلق  ومل 

م�صطلحي »التق�صيم«، و»التف�صيل«، ورمب� يرجع ذلك اإىل �ص�آلة الفرق بني امل�صطلح�ت 

مع ظهور معنى التق�صيم واخت�ص�ره وذكره يف الألفية.

نخل�ض مم� �صبق اإىل اأنَّ ابن م�لك نظر اإىل امل�صطلح النَّحوي نظرته اإىل الآراء النَّحوية، 

ف�أعمل فيه فكره، واأق�م يف �صي�غته اأدلته واأ�صوله، فخ�لف النَّحويني يف �صي�غته ومفهومه، 

واختلف راأيه هو من م�صنَّف اإىل اآخر بح�صب م� ميليه عليه نظره واجته�ده.

كم� تبنيَّ لن� اأنَّ وفرة الإنت�ج النَّحوي وغزارة التَّ�أليف و�صعة انت�ص�ره وقبوله ك�ن له الأثر 

الكبري يف اأن ُتن�صب اإىل ابن م�لك بع�ض امل�صطلح�ت النَّحوية التي �ُصبق اإليه�؛ فجمهور 

اأنَّه  تبنيَّ  وقد  الف�عل«،  عن  »النَّ�ئب  م�صطلح  �صي�غة  اإليه  ن�صبوا  واملع��رشين  رين  املت�أخرِّ

اإليه م�صطلح »التَّق�صيم«، وقد وجدن�ه عند ابن  َب  َن�صَ م�صبوق ب�جلرج�ين، كم� راأين� من 

لوبني.  ال�صيد وال�صَّ

وقد ظهر مم� �صبق الأثر الكبري لالألفيَّة يف ن�رش امل�صطلح�ت النَّحوية؛ حتى يف موؤلف�ت 

النَّحويني التي ل عالقة له� به�؛ اإذ ا�صتهرت م�صطلح�ته� عنه، ولو خ�لفه� يف بقية موؤلف�ته؛ 

فلم يلق م�صطلح »بدل املوافق« �صهرة »بدل املط�بق«، ومل يجد م�صطلح »التَّفريق املجرد« 

رف« الذي مل ُيذكر اإل يف »�رشح  � م�صطلح »عديل الظَّ مك�نه اأم�م م�صطلح »التَّق�صيم«، اأمَّ

رين. العمدة« فال ذكر له لدى املت�أخرِّ

)1) ينظر: الإن�ص�ف )/78)، واللب�ب 1/))).

امل�ص�لك  واأو�صح   ،587/1 املحيط  والبحر   ،(57 الأدب  وجواهر   ،(11 املب�ين  ور�صف   ،(79 الن�ظم  ابن  �رشح  ينظر:   (((

)/78)، وج�مع الدرو�ض العربية )/175، والنحو الوايف )/606. وغريه�. 
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للة على املفهوم  وخت�مً� نقول ابن م�لك ك�ن يتحرى يف �صي�غة امل�صطلح دقَّته يف الدَّ

املراد؛ ب�أن يكون ج�معً� م�نعً�، خمت�رش العب�رة، مع �صحته� و�صالمته�، فال حتمل خط�أ لغويً� 

اأو ُتف�صي اإىل حمذور �رشعي.
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اخلامتة
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني، 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. اأما بعد:

ففي ختام هذا التطواف يف مفهوم العرتا�ض النحوي وفكر ابن مالك اأ�سطر اأبرز ما 

خل�ض اإليه هذا العمل من نتائج:

له  1-   اأظهر البحث ال�سلة الوثيقة بني »العرتا�ض النحوي« و»علم اجلدل« الذي اأ�سَّ

اأثر علماء الأ�سول يف  اأ�سول الفقه، ومن ثمَّ فاإنَّ  وو�سع �سوابطه وقوانينه علماء 

م�سرية النَّحو يتجاوز �َسنَّ �سوابط ال�ستدلل من �سماع وقيا�ض واإجماع وغريها، 

لي�سل اإىل و�سع منهجية العرتا�ض والإجابة وطرائقهما.

اإذ �سملت  للنحو حرمة«؛  ابن مالك »ما ترك  اأنَّ  بال�سواهد والأدلة  البحث  2-   اأثبت 

الأحكام  باب  فطرق  واأدلته،  النَّحوي  الراأي  �سور  جميع  النَّحوية  اعرتا�ساته 

واملعاين  والتَّاأويل،  بالإعراب  عالقة  له  ما  وكل  والتق�سيمات،  واحلدود  النَّحوية، 

والدللت، واأدلة النَّحو النقلية والعقلية.

كرثة  خالل  من  النَّحوي؛  راأيه  يف  مالك  لبن  التو�سعية  النَّظرة  البحث  هذا  د  3-   اأكَّ

اعرتا�ساته على اأحكام اللزوم وال�سرتاطات، يف مقابل قلة اعرتا�ساته على اأحكام 

اجلواز املطلق.

ح بني طرفيه  4-   بنيَّ البحث اأنَّ ابن مالك - مع ميله ال�سديد اإىل حكم اجلواز- كان يرجِّ

بقوله: »الأجود«، و»الأوىل«، و»الأرجح«، وكثرياً ما يعتمد يف ذلك على �سهرة 

اأو بعده عن  الراأي، اأو كرثة وروده يف الأ�ساليب العالية، اأو جريانه على الأ�سل، 

التكلف. 
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5-   ك�سف البحث عن جانب من الق�سور يف م�سنَّفات علماء اأ�سول النَّحو، يتمثل يف 

�سعف ا�ستق�ساء اأوجه العرتا�ض على اأدلة النَّحو العقلية والنقلية.

6-   اأثبت البحث اأنَّ ابن مالك يف اعرتا�ساته على الأدلة النقلية والعقلية قد اأعمل عقله 

من  اأوجٌه  لديه  ظهرت  بل  ال�سابقة؛  النَّظريات  تطبيق  حد  عند  يقف  ومل  وفكره، 

العرتا�ض مل يذكرها الأ�سوليون، ويف مقابل ذلك مل ترد لديه بع�ض اأوجه العرتا�ض 

التي اأ�سلوها.

7-   اأكد البحث اأهمية اإعادة النظر يف اأ�سول علم اجلدل والعرتا�ض النحوي، وعدم 

الوقوف عند ما تاأ�سل يف كتب الأ�سول الفقهية؛ بل لبد من الرجوع اإىل كتب 

النحويني ال�صتنباط نظرياته واأ�صوله من تطبيقاتهم العملية.

النَّظر يف كم هائل  ناه من  اأنَّ تاأخر زمن ابن مالك و�سعة اطالعه مكَّ د البحث  8-    اأكَّ

من لغات العرب املدونة التي دعته اإىل العتماد عليها يف العرتا�ض على ما اأنكره 

القدماء من بع�ض مظاهر اللغة واأحكامها.

9-   اأظهر البحث ما كان عليه ابن مالك من براعة فائقة يف تتبع اآراء النَّحويني يف مظانها، 

وجمع ما تفرق منها، والنَّظر فيها بتاأمل وتدقيق؛ ودفعه ذلك اإىل العرتا�ض على 

اآراء ُن�سبت اإىل جمهور النحويني واأعالمهم.

10-   اأو�سح البحث اأن اأيًّا من النَّحويني مل يبلغ يف عقل ابن مالك وفكره مبلغ �سيبويه، 

وما زالت الدرا�سات قا�رصة يف تتبع تلك العالقة بني الرجلني، وقد اأظهر البحث 

للكتاب عاملًا  اأنَّ ابن مالك كان م�ستظهراً  يتاأكد من خالله  ي�سرياً من ذلك؛  جزءاً 

ه اأو النَّقل عنه. مبنهج واأ�سلوبه، مما جعله يقف �سّداً منيعًا اأمام اأي خطاأ يف فهم ن�سِّ

حد  عند  يقف  مل  مالك  ابن  اأن  د  توؤكِّ التي  ال�سواهد  من  عدد  عن  البحث  11-   ك�سف 

ما توافر بني يديه من قواعد النَّحويني و�سواهدهم؛ بل جنح اإىل ا�ستقراء النُّ�سو�ض 
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املدونة واملحفوظة وتتبعها، ومن ثم اإعادة �سياغة القواعد النَّحوية على �سوئها.

12-   ف�رصَّ البحث ما ا�ستهر به ابن مالك من تنوع يف التَّ�سنيف وتدرجه، واأرجع ذلك اإىل 

ره للتدري�ض جل حياته جعل منه قريبًا من ذهن املتعلِّم مقدراً اأهمية حتبيب  اأنَّ ت�سدُّ

هذا العلم اإليه بالتي�سري والبعد عن التكلف، واإعطاء كل طالب ما ينا�سب بالطريقة 

التي تنا�سب.

النَّحوية  الكتب  اأهم  اإذ هو من  الت�سهيل«؛  لـ»�رصح  العلمية  القيمة  البحث  13-     اأو�سح 

اإليها،  مني بنقله عنها، وعزوه  التي حفظت جزءاً كبرياً من م�سنَّفات النحاة املتقدِّ

فا�ستوعب –اإىل جانب نحو ابن مالك- تراث النُّحاة الغابرين؛ اإذ يحر�ض فيه على 

ن�سبة الراأي اإىل قائله ورمبا ي�رصح بامل�سدر، مع الدقة يف عر�ض الراأي ودليله. 

14-   اأو�سح البحث موقف ابن مالك من املذاهب النَّحوية؛ فاعرتا�ساته على الكوفيني 

بلغت �سعف اعرتا�ساته على الب�رصيني، ومن ثمَّ فهو –مع تفرده واجتهاده- اأكرث 

ر�ض الب�رصي. وقد جانب بع�ض الباحثني ال�سواب حني جعل  قربًا وقناعة مبنهج الدَّ

املذهب الأندل�سي م�ستقاًل يف منهجه وفكره، واأفرده بالتَّاأليف، ثم اأقام ابن مالك 

النَّحو يف م�رص وبالد ال�سام منذ ريعان  اأُ�رصب منهج  اأعالمه، وهو الذي  علمًا من 

ال�سباب.

يف  الهجري  ال�سابع  القرن  من  الأول  الن�سف  لعلماء  وا�سح  غيابًا  البحث  15-   ر�سد 

اأن يكونوا  الذين يفرت�ض بهم  ابن مالك وا�ستنباطاته واعرتا�ساته، وهم  مناق�سات 

اأ�ساتذته و�سيوخه، وهذا يقوي ما ذكر اأبو حيان من اأنَّ ابن مالك كان »يقراأ بنف�سه 

وياأخذ العلم من ال�سحف بفهمه«.

16-   اأظهر البحث التزم ابن مالك يف اأ�سلوب العرتا�ض باأدب احلوار مع العلماء؛ فلم 

يخرج عن هذا املنهج اإل مع الزخم�رصي يف بع�ض املوا�سع، ومع ذلك فهو يثني عليه 
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اإذا اأ�ساب يف راأيه.

17-   ك�سف البحث عن األفاظ لالعرتا�ض اعتمدها ابن مالك يف مناق�ساته النَّحوية ت�سور 

جراأته يف العرتا�ض، وثقته بنف�سه، ومتكنه من علمه واأ�سوله.

ماع، واأظهر اأنَّ له يف كل منها موقفًا  18-   ر�سد البحث موقف ابن مالك من م�سادر ال�سِّ

مذكوراً اأ�سار اإليه املتاأخرون؛ وهم ما بني را�ض مدافع عنه، وناقد معر�ض عنه، فقبل 

القراءات القراآنية التي �سحت عن النَّبي s ودافع عن بع�سها؛ ول�سيما تلك التي 

انتقدها املتقدمون وطعنوا يف قارئيها، كما و�سع احلديث يف مو�سعه الالئق وفتح 

الباب على م�رصاعيه لالحتجاج به، وا�ست�سهد ب�سواهد من ال�سعر مل تر يف م�سنفات 

النحويني من قبله، هذا ف�ساًل عن موقف خا�ض يف النَّظر اإىل �رصورة ال�سعر.

د البحث اأهمية النَّظر اإىل »القيا�ض النَّحوي« وفق مفهومني خمتلفني هما: قيا�ض  19-   اأكَّ

الن�سو�ض وقيا�ض الأحكام، واأنَّ اخللط بينهما يوؤدي اإىل اخللل وال�سطراب.

»ا�ست�سحاب  على  اعتماده  يف  ابقني  ال�سَّ جمهور  عن  مالك  ابن  متيز  البحث  20-   بني 

الأ�سل« يف ال�ستدلل م�رصحًا با�سمه.

21-   اأظهر البحث اأنَّ »الإجماع« كان من اأقل اأوجه ال�ستدلل يف اعرتا�سات ابن مالك 

على املخالفني؛ مما يدل على �سعف حجية »الإجماع« لديه.

مناهجهم-  اختالف  على   - النَّحويني  مواقف  من  خمتلفة  مناذج  البحث  22-   ر�سد 

اأنَّ  منها:  الدقة،  عن  الأحكام  بع�ض  ابتعاد  واأكد  القراآنية،  القراءات  اإىل  النظر  يف 

اأطبقوا على الحتجاج بالقراءات القراآنية ولو خالفت القيا�ض، واأنَّ  النَّحويني قد 

اإذ اأظهر  من منهج الكوفيني قبول القراءات القراآنية مطلقًا اعتداداً منهم بالرواية؛ 

البحث اعرتا�سات النحويني على قراءات خالفت القيا�ض، وقد كان ممن رد هذه 

القراءات وطعن فيها بع�ض اأعالم املدر�سة الكوفية. 
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23-   اأو�سح البحث منهج ابن مالك يف النظر اإىل القراءات القراآنية؛ فلم يكن حمايدا اأثريًّا، 

اأنها ن�ض  قيا�سيًا �رصفًا؛ بل كان معتدًل يف موقفه، وتعامل معها على  كما مل يكن 

عربي موثوق.

الحتجاج  اإىل  الأ�سبقية  �رصف  ن�سبة  يف  النَّحويني  اختالف  اأ�سباب  البحث  24-   ف�رص 

باحلديث النَّبوي يف النَّحو قبل ابن مالك، واأرجع ذلك اإىل اأنَّ اعتماد النَّحويني عن 

احلديث قبل ابن مالك قد اتَّخذ خّطًا بيانّيًا ت�ساعدّيًا، مع تعرجات كثرية بني عرثات 

وقفزات.

باحلديث كان مقدمة  ال�سهيلي من الحتجاج  اأن موقف  ُذكر من  ما  البحث  25-   اأكد 

�ساحلة لعمل ابن مالك، ولو وقفنا على م�سنَّف له يف اأبواب النَّحو مف�سلة لكان 

هو قائد ع�رص النه�سة يف الحتجاج باحلديث.

ق�سايا  باحلديث يف  الحتجاج  من  وا�سعًا  بابًا  مالك  ابن  فتح  البحث كيف  26-   اأظهر 

ومو�سوعة،  �سعيفة  باأحاديث  لي�ست�سهد  ال�سحيحة  الأحاديث  جتاوز  اإذ  النَّحو؛ 

وهو ما اأخذه املتاأخرون عليه، ودفع بع�سهم اإىل و�سع �سوابط وقيود لالأحاديث 

امل�ست�سهد بها يف النحو.

27-   بنيَّ البحث غلط بع�ض املتاأخرين يف قولهم باأنَّ ما ذكره ابن مالك من الأحاديث 

يف القواعد النَّحوية لي�ض لالإثبات بل لالعت�ساد، وما عر�سناه من �سواهد يف هذا 

املو�سع يوؤكد اأنَّ ابن مالك اعتمد على احلديث يف بع�ض احتجاجه واعرتا�سه دون 

�سواه من اأ�رصب ال�سماع.

عند  باحلديث  الحتجاج  قلة  ظاهرة  تعليل  يف  النحويني  ا�ستمرار  البحث  28-   اأو�سح 

مني، ويحمل هذا التعليل تباينًا بينهم، فهم ما بني مف�رصرٍّ القلة، ومعلل الرتك. املتقدِّ

كتاب  وهو  العرب  عن  الرواية  يف  الرئي�ض  مالك  ابن  م�سدر  عن  البحث  29-   ك�سف 
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�سيبويه؛ اإذ نقل ابن مالك عنه بن�سبة ومن دون ن�سب ثقة يف مروياته، وبلغ الأمر به 

اأن نقل اأمثلة �سيبويه امل�سنوعة واعتدَّ بها؛ لأنَّه يرى اأنها مل جتر على غري ما هو يف لغة 

العرب.

30-   انتهى البحث اإىل اأنَّ رواية كالم العرب عند ابن مالك وغريه تاأخذ �سورتني رئي�ستني؛ 

والثانية رواية  الرواية.  اإطالق  واملراد عند  الأ�سهر  الن�سو�ض، وهي  الأوىل: رواية 

العامة عن الظواهر  التي ل تتعلق بن�ض حمدد؛ بل تروى الأحكام  الأحكام، وهي 

اللغوية.

31-   اأظهر البحث عدداً من ال�سواهد ال�سعرية ل�سعراء حمدثني، وقد ت�سمنتها مناق�سات 

ابن مالك النحوية على �سبيل التمثيل ل الحتجاج. 

32-   ف�رص البحث حرية بع�ض املتاأخرين يف اأمر �سواهد ابن مالك ال�سعريَّة، واأرجع ذلك 

تر عند  اأ�سحابها، ومل  اإىل  ال�سعر غري من�سوبة  اإىل احتجاجه بكم كبري من �سواهد 

النحويني من قبله.

33-   بني البحث اأنَّ مما يحمد لبن مالك اإعادة املنهج الو�سفي اإىل حيا�ض الدر�ض النحوي 

الفل�سفة واملنطق  اأ�ساليب  اإىل  النحويني من املعتزلة والفقهاء  اأن جنح به بع�ض  بعد 

واملنهج العقلي، ول�سيما بعد اأن انتهى ع�رص الحتجاج وجفت منابع الرواية.

34-   اأثبت البحث اأنَّ نحو ابن مالك مل يخُل من جانب عقلي يتمثل يف تغليب القاعدة 

على الن�ض؛ لتكون هي معيار ال�سواب واخلطاأ، وتاأكد من ذلك اأنَّه ل تناق�ض بني 

الو�سف واملعيار يف منهج الدرا�سة النحوية، فتالزمهما اأمر واقع يف جمال الدرا�سة 

النحوية. 

35-   ف�رص البحث ما لقيته موؤلفات ابن مالك من �سهرة والقبول وا�سعتني، ول�سيما يف 

حلق التعليم والتدري�ض، واأرجع ذلك اإىل ما امتازت به من منهج تعليمي فريد يتمثل 
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يف تنوع الت�سنيف بني نظم ونرث والتدرج فيه بح�سب الفئة امل�ستهدفة، مع ما يظهر 

التميهد لالأبواب واملو�سوعات، والدقة يف �سياغة القواعد، وو�سوح  من ح�سن 

يف العبارة، والعناية ب�رصب الأمثلة التي تقوم بدور الإيجاز والإي�ساح، مع ما حتمله 

من قيم معنوية �سامية.

التي  الأ�س�ض  معرفة  اإىل  اأ�سحابها  �سعى  التي  املحاولت  من  عدداً  البحث  36-   ر�سد 

اأنَّ  وترجح  وترتيبها،  النحوي  الدر�ض  مو�سوعات  تبويب  يف  النحاة  اعتمدها 

التدقيق يوجب النَّظر اإىل امل�سنفات النحوية منفردة من دون التكلف يف و�سع اأطر 

حمددة، و�سفات عامة وجمموعات م�سرتكة �سارت عليها موؤلفات ال�سابقني.

37-   حقق البحث ما اأحدثه ابن مالك من نقلة يف منهج عر�ض املادة النحوية وطريقة 

د اأن اعتماده على ترتيب علمي منطقي يربط الالحق بال�سابق، مع ذكر  ترتيبها، واأكَّ

اأ�سهم يف  منا�سبة املو�سوعات، والإفادة من التق�سيم الداخلي لالأبواب؛ كل ذلك 

و�سع الت�سور الكلي للمادة النحوية يف ذهن املتعلم، وكان له اأثره يف �سيوع هذا 

النموذج وا�ستهاره.

اإلهيَّة،  اإمنا هي »منٌح  العلوم  اأنَّ  اأدرك  ابن مالك كان عاملا جمتهداً،  اأنَّ  البحث  د  38-   اأكَّ

رين ما َع�رُص على كثري من  َخَر لبع�ض املتاأخِّ ا�سيَّة«، فلم َي�ستبعد »اأن ُيدَّ ومواهب اْخِت�سَ

مني«، وقد ذكر ذلك يف خطبة الت�سهيل ، واأكده البحث بالدليل والربهان. املتقدِّ

ن�سبها  اأو  نف�سه  اإىل  ن�سبها  التي  واأ�سبقيته  مالك  ابن  تفرد  اأحكام  اأنَّ  البحث  39-   اأثبت 

التمحي�ض والتدقيق، فقد  توؤخذ على ظاهرها؛ بل لبد من  اأن  ينبغي  اإليه غريه ل 

اأثبتت الدرا�سة اأن كثرياً من هذه امل�سائل مذكور يف كتب املتقدمني، وما زلت حركة 

حتقيق الرتاث امل�ستمرة تك�سف عن كثري من الآراء التي ا�ستهرت عن ابن مالك وهو 

م�سبوق اإليها.
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40-   انتهى البحث اإىل اأنَّ قبول ابن مالك بع�ض القراءات ال�ساذة، وتو�سعه يف ال�ستدلل 

د بالطالع عليه من �سواهد ال�سعر، ونظرته اخلا�سة اإىل مفهوم  باحلديث، وما تفرَّ

ال�رصورة ال�سعرية؛ كل ذلك فتح له بابًا وا�سعًا من العرتا�ض على النَّحويني والجتهاد 

يف الآراء النَّحوية.

41-   جمع البحث �سور اجتهادات ابن مالك يف الراأي النَّحوي، واأظهر من خاللها ميله 

اإىل التو�سع يف الراأي، وال�ستدراك على النَّحويني ما اأغفلوه، واإنزال املعنى منزلته يف 

�سياغة القواعد النَّحوية.  

42-   ر�سد البحث عدداً من امل�سطلحات النَّحوية التي اجتهد يف �سياغتها وُن�سبت اإليه، 

مما يوؤكد اأنَّ نظرته اإىل امل�سطلح ل تختلف عن نظرته اإىل الراأي، اإذ اأعمل يف فكره، 

واأقام يف �سياغته قواعده واأ�سوله.

التي تفرد بها ابن  النحوية  43-   اأظهر البحث الأثر الكبري لالألفية يف ن�رص امل�سطلحات 

مالك.

وقبول  انت�ساره  �سعة  مع  التاأليف،  وغزارة  النَّحوي،  الإنتاج  وفرة  اأنَّ  البحث  44-   بني 

املتاأخرين له؛ كان له اأثره الكبري يف ن�سبة بع�ض اآراء وامل�سطلحات اإليه مع اأنَّه م�سبوق 

اإليها.

هذا اأبرز ما اأظهرته هذه الدرا�سة، ول�ست اأدعي باأين غري م�سبوق مبا تو�سلت اإليه؛ واإمنا 

مالك  ابن  النَّظر يف م�سنَّفات  اأنها جاءت خال�سة مداومة  النتائج يكمن يف  �رصف هذه 

مالك  بابن  له �سلة  القارئ وما  اإىل  الن�رص  دفعته دور  مما  النَّحوية جميعها، ويف كم كبري 

وتراثه النَّحوي.

)
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عبد الغني الدمياطي. حتقيق: اأن�ض مهزة، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 

1419هـ=1998م.

-  »الإتقان يف علوم القراآن«، جلالل الدين ال�سيوطي. حتقيق: �سعيد املندوب، دار الفكر، 

بريوت، الطبعة الأوىل: 1416هـ=1996م.
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اللبدي. دار الكتب  -  »اأثر القراآن والقراءات يف النحو العربي«، للدكتور: حممد �سمري 

الثقافية، الكويت، الطبعة الأوىل: 1398هـ=1978م.

-  »الحتجاج بال�سعر يف اللغة الواقع ودللته«، للدكتور: حممد ح�سن جبل. دار الفكر 

العربي، القاهرة.

دار  اجلميلي،  �سيد  حتقيق:  الآمدي.  احل�سن  لأبي  الأحكام«،  اأ�سول  يف  -  »الإحكام 

الكتاب العربي، بريوت، الطبعة الأوىل: 1404هـ.

-  »اأحكام القراآن« لبن العربي. حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الفكر، بريوت.

-  »اإحياء النَّحو«، لإبراهيم م�سطفى. مطبعة جلنة التاأليف والرتجمة والن�رص، 1937م.

ال�سعادة،  مكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  قتيبة.  لبن  الكاتب«  »اأدب   -

القاهرة، الطبعة الرابعة: 1936م.

-  »ارت�ساف ال�رصب من ل�سان العرب« لأبي حيان. حتقيق: رجب عثمان حممد، مراجعة: 

رم�سان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الأوىل: 1418هـ=1998م. 

اإحياء  دار  من�سورات  ال�سعود.  لأبي  الكرمي«،  القراآن  مزايا  اإىل  ال�سليم  العقل  -  »اإر�ساد 

الرتاث العربي، بريوت.

حممد  حتقيق:  ال�سوكاين.  علي  بن  ملحمد  الأ�سول«،  علم  حتقيق  اإىل  الفحول  -  »اإر�ساد 

�سعيد البدري، دار الفكر، بريوت، الطبعة الأوىل: 1412هـ=1992م.

-  »الأزهية يف علم احلروف« للهروي. حتقيق: عبد املعني امللوحي، مطبوعات جممع اللغة 

العربية، دم�سق، 1413هـ=1993م. 

-  »اأ�سا�ض البالغة« للزخم�رصي. من من�سورات دار الفكر، بريوت، 1399هـ=1979م.
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اإ�سماعيل الأو�سي. بيت  -  »اأ�ساليب الطلب عند النحويني والبالغيني«، للدكتور: قي�ض 

احلكمة للن�رص والرتجمة والتوزيع، بغداد، 1988م.

اأمان الدين  -  »ال�ستدلل النحوي يف كتاب �سيبويه واأثره يف تاريخ النحو«، للدكتور: 

حتات. دار القلم العربي، حلب، الطبعة الأوىل: 1427هـ=2006م،

-  »اأ�رصار العربية«، لأبي الربكات الأنباري. حتقيق: فخر �سالح قداره، دار اجليل، بريوت، 

الطبعة الأوىل: 1415هـ=1995م.

-  »الأ�رصار املرفوعة يف الأخبار املو�سوعة«، لنور الدين املال علي القاري. حتقيق: حممد 

ال�سباغ، دار الأمانة/ موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1391هـ=1971م.

-  »اإ�سالح املنطق« لبن ال�سكيت. حتقيق: اأحمد حممد �ساكر/ عبدال�سالم هارون، دار 

املعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة.

-  »الأ�سول« للدكتور: متام ح�سان. عامل الكتب، القاهرة، 1420هـ=2000م.

والن�رص،  للطباعة  غريب  دار  املكارم.  اأبو  علي  للدكتور:  النحوي«  التفكري  -  »اأ�سول 

القاهرة، الطبعة الأوىل: 2006م.

-  »الأ�سول يف النحو«، لأبي بكر بن ال�رصاج. حتقيق: عبد احل�سني فتلي، موؤ�س�سة الر�سالة، 

بريوت، الطبعة الثالثة: 1417هـ=1996م.

-  »اأ�سول النحو درا�سة يف فكر ابن الأنباري«، للدكتور: حممد �سامل �سالح. دار ال�سالم 

للطباعة والن�رص، القاهرة، الطبعة الأوىل: 1427هـ=2006م.

الالذقية،  ت�رصين،  جامعة  احللواين.  خري  حممد  للدكتور:  العربي«،  النحو  -  »اأ�سول 

1979م.
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بريوت،  العربية،  العلوم  دار  نحلة.  اأحمد  حممود  للدكتور:  العربي«،  النحو  -  »اأ�سول 

الطبعة الأوىل: 1407هـ=1987م.

عبد  بكري  للدكتور:  القرطبي«،  م�ساء  ابن  مذهب  �سوء  يف  العربي  النحو  -  »اأ�سول 

الكرمي. دار الكتاب احلديث، اجلزائر، الطبعة الأوىل: 1999م.

احلديث«،  اللغة  علم  و�سوء  م�ساء  ابن  وراأي  النحاة  نظر  يف  العربي  النحو  -  »اأ�سول 

للدكتور: حممد عيد. عامل الكتب، القاهرة، الطبعة ال�ساد�سة: 1997م.

-  »اأ�سول النحو عند ال�سيوطي بني النظرية والتطبيق«، للدكتور: ع�سام اأبو غريبة. الهيئة 

امل�رصية العامة للكتاب، القاهرة، 2006م.

ال�سبيهني. من من�سورات جامعة  للدكتور: حممد  العقلي«،  للدليل  النحويني  -  »اعرت�ض 

الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، الريا�ض، الطبعة الأوىل: 1426هـ=2005م.

-  »اإعراب القراآن«، لأبي جعفر النحا�ض. حتقيق: زهري غازي زاهد، عامل الكتب، بريوت، 

الطبعة الثالثة: 1409هـ=1988م.

الأفغاين، دار  �سعيد  الأنباري. حتقيق:  الربكات  الإعراب«، لأبي  -  »الإغراب يف جدل 

الفكر.

-  »الإغفال«، لأبي علي الفار�سي. حتقيق: عبد اهلل بن عمر احلاج اإبراهيم، املجمع الثقايف، 

اأبوظبي، 1424هـ=2003م.

�سليمان  حممود  حتقيق:  ال�سيوطي.  الدين  جلالل  النحو«،  اأ�سول  علم  يف  -  »القرتاح 

ياقوت، دار املعرفة اجلامعية، 1426هـ=2006م. 

اإبراهيم البلكيمي، دار  -  »األفية ابن مالك يف النحو وال�رصف«، �سبط وتقدمي: �سليمان 

الف�سيلة للن�رص والتوزيع، القاهرة.
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-  »الأمايل«، لأبي علي القايل. من من�سورات دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 

1416هـ=1996م.

- »اأمايل ابن ال�سجري«. حتقيق: حممود الطناحي، مكتبة اخلاجني، القاهرة.

الطبعة  بريوت،  اجليل،  دار  هارون،  ال�سالم  عبد  و�رصح:  حتقيق  الزجاجي«.  -  »اأمايل 

الثانية: 1407هـ= 1987م.

-  »اأمايل ال�سهيلي«. حتقيق: حممد اإبراهيم البنا، املكتبة الأزهرية للرتاث، القاهرة، طبعة: 

2002م.

-  »الأمايل يف امل�سكالت القراآنية واحلكم والأحاديث النبوية«، للزجاج. من من�سورات 

دار الكتاب العربي، بريوت، الطبعة الثانية: 1403هـ=1983م.

-  »النتخاب لك�سف الأبيات امل�سكلة الإعراب«، لبن عدلن املو�سلي. حتقيق: حامت 

ال�سامن، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1405هـ=1985م.

-  »النت�سار ل�سيبويه على املربد«، لبن ولد. حتقيق: زهري عبد املح�سن �سلطان، موؤ�س�سة 

الر�سالة، بريوت، الطبعة الأوىل: 1416هـ=1996م. 

الربكات  لأبي  والكوفيني«،  الب�رصيني  النحويني  بني  اخلالف  م�سائل  يف  -  »الإن�ساف 

بريوت،  �سيدا/  الع�رصية،  املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  الأنباري. 

1414هـ=1993م.

-  »اأو�سح امل�سالك اإىل األفية ابن مالك«، لبن ه�سام. حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، 

املكتبة الع�رصية، بريوت/�سيدا.

-  »الإي�ساح يف �رصح املف�سل«، لبن احلاجب. حتقيق: اإبراهيم عبد اهلل، دار �سعد الدين 

للطباعة والن�رص، دم�سق، الطبعة الأوىل: 1425هـ=2005م.
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بريوت،  النفائ�ض،  دار  املبارك،  مازن  للزجاجي. حتقيق:  النحو«،  علل  -  »الإي�ساح يف 

الطبعة ال�ساد�سة: 1416هـ=1996م.

- ب -

الكتب،  عامل  عمر.  خمتار  اأحمد  الدكتور:  لالأ�ستاذ  العرب«،  عند  اللغوي  -  »البحث 

القاهرة، الطبعة الثامنة: 2003م.

-  »البحر املحيط يف اأ�سول الفقه«، لبدر الدين الزرك�سي. حتقيق: حممد حممد تامر، دار 

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1421هـ=2000م.

-  »بدائع الفوائد«، لبن القيم اجلوزية. حتقيق: ه�سام عبد العزيز عطا/ واآخرين، مكتبة 

نزار م�سطفى الباز، مكة املكرمة، الطبعة الأوىل: 1416هـ=1996م.

-  »الربهان يف علوم القراآن«، لبدر الدين الزرك�سي. حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار 

املعرفة، بريوت، 1391هـ.

-  »الب�سيط يف �رصح جمل الزجاجي«، لبن اأبي الربيع. حتقيق: عياد الثبيتي، دار الغرب 

الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الأوىل: 1407هـ=1986م.

الدين  �سالح  حتقيق:  الفار�سي.  علي  لأبي  امل�سكلة«،  اأو»امل�سائل  -   »البغداديات« 

ال�سنكاوي، مطبعة العاين، بغداد.

-  »بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة«، جلالل الدين ال�سيوطي. حتقيق: حممد اأبو 

الف�سل اإبراهيم، الكتبة الع�رصية، بريوت/�سيدا.

-  »البهجة املر�سية« جلالل الدين ال�سيوطي. حتقيق: على �سعد ال�سينوي، من�سورات كلية 

الدعوة الإ�سالمية وجلنة احلفاظ على الرتاث الإ�سالمي، طرابل�ض، الطبعة الأوىل: 1403 

.sمن وفاة الر�سول
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-  »البيان يف غريب اإعراب القراآن«، لالأنباري. حتقيق: بركات يو�سف هبود، دار الأرقم، 

بريوت.

- »البيان والتبيني«، للجاحظ. حتقيق: فوزي عطوي، دار �سعب، بريوت.

- ت -

-  »تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض«، للزبيدي. حتقيق: جمموعة من املحققني، ون�رصته 

دار الهداية.

-  »تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�ساهري والأعالم«، للذهبي. حتقيق: عمر عبد ال�سالم تدمري، 

دار الكتاب العربي، بريوت، الطبعة الأوىل: 1407هـ=1987م.

-  »تاريخ ابن الوردي«، لزين الدين عمر بن الوردي. ن�رصته دار الكتب العلمية، بريوت، 

الطبعة الأوىل: 1417هـ=1996م. 

-  »تاريخ الحتجاج النحوي باحلديث ال�رصيف«، للدكتور: فخر الدين قباوة. دار امللتقى، 

حلب، الطبعة الأوىل: 1425هـ=2004م.

دار  اأباه،  ولد  املختار  حممد  للدكتور:  واملغرب«،  امل�رصق  يف  العربي  النحو  -  »تاريخ 

التقريب بني املذاهب الإ�سالمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1422هـ=2001م.

الب�سائر،  دار  ريا�ض،  فتحي  عادل  حتقيق:  للزرك�سي.  الِبَنا«،  تعليل  يف  الُبَنا  -  »تاأ�سيل 

القاهرة، الطبعة الأوىل: 1428هـ=2007م.

-  »التب�رصة والتذكرة«، لل�سيمري. حتقيق: فتحي اأحمد علي الدين، دار الفكر، دم�سق، 

الطبعة الأوىل: 1402هـ=1982م.

-  »التبيان يف اإعراب القراآن« لأبي البقاء العكربي. حتقيق: علي حممد البجاوي، من�سورات 

عي�سى البابي احللبي و�رصكاه، القاهرة.
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-  »التبيني عن مذاهب النحويني الب�رصيني والكوفيني«، لأبي البقاء العكربي. حتقيق: عبد 

الرحمن العثيمني، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الأوىل: 1406هـ=1986م.

دار  ال�ساحلي،  عبا�ض  حتقيق:  ه�سام.  لبن  الفوائد«،  وتلخي�ض  ال�سواهد  -  »تخلي�ض 

الكتاب العربي، بريوت، الطبعة الأوىل: 1406هـ=1986م.

-  »تذكرة النُّحاة«، لأبي حيان. حتقيق: عفيف عبد الرحمن، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 

الطبعة الأوىل: 1406هـ=1986م.

اهرة  الزَّ اإبراهيم،  بحريي  الفتاح  عبد  حتقيق:  غلبون.  لبن  القراءات«،  يف  -  »التَّذكرة 

لالإعالم العربي، القاهرة، الطبعة الثانية: 1411هـ=1991م.

-  »التَّذييل والتَّكميل يف �رصح كتاب التَّ�سهيل«، لأبي حيان. حتقيق: ح�سن هنداوي، دار 

القلم، دم�سق، الطبعة الأوىل: 1418هـ=1997م.

مكتبة  البهن�ساوي،  ح�سام  للدكتور:  احلديث«،  اللغة  وعلم  العربي  اللغوي  -  »الرتاث 

الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأوىل: 1425هـ=2004م.

والت�سهيل«،  والألفية  الكافية  بني  وال�رصفية  النحوية  مالك  ابن  اآراء  بع�ض  يف  -  »الرتدد 

الأوىل:  الطبعة  القاهرة،  الأمانة،  مطبعة  ال�سمني،  حممد  �سيد  م�سطفى  للدكتور: 

1415هـ=1995م.

دار  بركات،  كامل  حممد  حتقيق:  مالك.  لبن  املقا�سد«،  وتكميل  الفوائد  -  »ت�سهيل 

الكاتب العربي للطباعة والن�رص، القاهرة، 1387هـ=1968م.

-  »الت�رصيح مب�سمون التو�سيح«، لالأزهري. حتقيق: عبد الفتاح بحريي اإبراهيم، الزهراء 

لالإعالم العربي، القاهرة، الطبعة الأوىل: 1413هـ=1992م.
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البحوث  معهد  من�سورات  من  عون.  ح�سن  للدكتور:  النَّحوي«،  الدر�ض  -  »تطور 

والدرا�سات العربية، 1970م.

-  »تطور امل�سطلح النحوي الب�رصي من �سيبويه حتى الزخم�رصي«، للدكتور: يحيى عطية 

الأوىل:  الطبعة  اإربد،  احلديث،  الكتب  عامل  عمان/  العاملي،  للكتاب  جدارا  عبابنة. 

2006م.

-  »التعريفات«، لعلي اجلرجاين. حتقيق: اإبراهيم الأبياري، دار الكاتب العربي، بريوت، 

الطبعة الأوىل: 1405هـ.

-  »تعليق الفرائد على ت�سهيل الفوائد«، للدماميني. حتقيق: حممد بن عبد الرحمن املفدى، 

الطبعة الأوىل: 1403هـ=1983م.

�سليمان  بن  خالد  للدكتور:  واحلديث«،  القدمي  اللغوي  الدر�ض  يف  النحوي  -  »التعليل 

الكندي. دار امل�سرية، عمان، الطبعة الأوىل: 1427هـ=2007م.

-  »تغيري النحويني لل�سواهد«، للدكتور: علي حممد فاخر. دار الطباعة املحمدية، القاهرة، 

الطبعة الأوىل: 1416هـ=1996م.

املوجود/ وعلي حممد  اأحمد عبد  املحيط«، لأبي حيان. حتقيق: عادل  البحر  -  »تف�سري 

معو�ض، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1422هـ=2001م.

-  »التفكري العلمي يف النحو العربي«، للدكتور: ح�سن خمي�ض امللخ. دار ال�رصوق للن�رص 

والتوزيع، عمان، الطبعة الأوىل: 2002م.

-  »متهيد القواعد ب�رصح ت�سهيل الفوائد«، ملحب الدين ناظر اجلي�ض. حتقيق: علي حممد 

فاخر/ واآخرين، دار ال�سالم للن�رص والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأوىل: 1428هـ=2007م.
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العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  مرعب،  عو�ض  حممد  حتقيق:  لالأزهري.  اللغة«،  -  »تهذيب 

بريوت، الطبعة الأوىل: 2001م.

الدينية،  الثقافة  مكتبة  العبيدي.  هادي  عادل  للدكتور:  �سيبويه«،  كتاب  يف  -  »التو�سع 

القاهرة.

الرحمن  للمرادي. حتقيق: عبد  ابن مالك«،  األفية  املقا�سد وامل�سالك ب�رصح  -  »تو�سيح 

علي �سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأوىل: 1422هـ=2001م.

الثانية:  الطبعة  املطوع،  اأحمد  يو�سف  حتقيق:  ال�سلوبيني.  علي  لأبي  -  »التوطئة« 

1401هـ=1981م.

-  »التوقيف على مهمات التعاريف«، للمناوي. حتقيق: حممد ر�سوان الداية، دار الفكر 

املعا�رص، بريوت/ دار الفكر، دم�سق، الطبعة الأوىل: 1410هـ.

- ث -

-  »ثمرة اخلالف بني النحويني الب�رصيني والكوفيني«، للدكتور: حممد ح�سنني �سربة. دار 

غريب للطباعة والن�رص، القاهرة، 2001م.

- ج -

-  »جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن«، لبن جرير الطربي. قدم له: ال�سيخ خليل املي�ض/ 

الأوىل:  الطبعة  بريوت،  الفكر،  دار  العطار،  جميل  �سدقي  وتخريج:  وتوثيق  �سبط 

1421هـ=2001م.

 -   »جامع الدرو�ض العربية«، للغالييني. �سبطه وخرج اآياته و�سواهده: حممد فريد، املكتبة 

التوفيقية، القاهرة.
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-  »اجلامع لأحكام القراآن« للقرطبي. دار الكاتب العربي للطباعة والن�رص، القاهرة، الطبعة 

الثالثة: 1387هـ=1967م.

-  »اجلمل يف النَّحو«، للزجاجي. حتقيق: على توفيق احلمد، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 

الطبعة اخلام�سة: 1417هـ=1996م.

-  »جمهرة اأ�سعار العرب«، لأبي زيد القر�سي. حتقيق: عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، 

بريوت.

بريوت،  الفكر،  دار  من�سورات  من  الع�سكري.  هالل  لأبي  الأمثال«،  -  »جمهرة 

1408هـ=1988م.

-  »جمهرة اللغة«، لبن دريد. حتقيق: رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، 

الطبعة الأوىل: 1987م.

ندمي  قباوة/ وحممد  الدين  فخر  للمرادي. حتقيق:  املعاين«،  الداين يف حروف  -  »اجلنى 

فا�سل، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، الطبعة الثانية: 1403هـ=1983م.

-  »جواهر الأدب يف معرفة كالم العرب«، لعالء الدين الإربلي. حتقيق: حامد اأحمد نيل، 

مكتبة النه�سة امل�رصية، القاهرة، 1404هـ=1384م.

- ح -

فرحان  تركي  حتقيق:  مالك«.  ابن  األفية  على  عقيل  ابن  �رصح  على  اخل�رصي  -  »حا�سية 

امل�سطفى، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1419هـ=1998م.

الكتب  دار  اأمني،  حممد  ال�سالم  عبد  حتقيق:  اللبيب«.  مغني  على  الد�سوقي  -  »حا�سية 

العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1421هـ=2000م.
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-  »حا�سية ال�سبان على �رصح الأ�سموين على األفية ابن مالك«. من من�سورات دار الفكر، 

بريوت، الطبعة الأوىل: 1419هـ=1999م.

-  »حا�سية على �رصح الفاكهي لقطر الندى«، لل�سيخ يا�سني العليمي. من من�سورات مكتبة 

ومطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده، القاهرة، الطبعة الثانية: 1390هـ=1971م.

-  »احلجة يف القراءات ال�سبع«، لبن خالويه. حتقيق: عبد العال �سامل مكرم، دار ال�رصوق، 

بريوت، الطبعة الرابعة: 1401هـ.

دار  الهنداوي،  م�سطفى  كامل  حتقيق:  الفار�سي.  علي  لأبي  ال�سبعة«،  للقراء  -  »احلجة 

الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1421هـ=2001م.

-  »احلجج النحوية حتى نهاية القرن الثالث الهجري«، للدكتور: حممد فا�سل ال�سامرائي. 

دار عمار للن�رص والتوزيع، عمان، الطبعة الأوىل: 1424هـ=2004م.

-  »احلديث النبوي يف النحو العربي«، للدكتور: حممود فجال. اأ�سواء ال�سلف، الريا�ض، 

الطبعة الثانية، 1417هـ=1997م.

بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  احلمد،  توفيق  علي  حتقيق:  للزجاجي.  املعاين«،  -  »حروف 

الطبعة الأوىل: 1404هـ=1984م.

-  »احللل يف اإ�سالح اخللل من كتاب اجلمل«، لبن ال�سيد البطليو�سي. حتقيق: �سعيد عبد 

الكرمي �سعودي، من من�سورات وزارة الثقافة والإعالم، العراق، 1980م.

-  »احلما�سة الب�رصية«، ل�سدر الدين علي بن احل�سن الب�رصي. حتقيق: خمتار الدين اأحمد، 

عامل الكتب، بريوت، الطبعة الثالثة: 1403هـ=1938م.
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- خ -

نبيل  البغدادي. حتقيق: حممد  القادر  لعبد  العرب«،  ل�سان  لباب  ولب  الأدب  -  »خزانة 

طريفي/ واإميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1998م.

-  »اخل�سائ�ض«، لبن جني. حتقيق: حممد علي النجار، عامل الكتب، بريوت.

-  »اخلالف بني النحويني«، للدكتور: ال�سيد رزق الطويل. مكتبة الفي�سلية، مكة املكرمة، 

الطبعة الأوىل: 1405هـ=1984م.

للدكتور: حممد خري  الإن�ساف«،  الب�رصيني والكوفيني وكتاب  النحوي بني  -  »اخلالف 

احللواين.

- د -

معو�ض/  علي  حتقيق:   . احللبي  لل�سمني  املكنون«،  الكتاب  علوم  يف  امل�سون  -  »الدر 

واآخرين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1414هـ=1994م.

-  »الدرا�سات النحوية واللغوية عند الزخم�رصي«، للدكتور: فا�سل ال�سامرائي. دار عمار 

للن�رص والتوزيع، عمان، الطبعة الأوىل: 1426هـ=2005م.

املكتب  ح�سني.  اخل�رص  حممد  الدكتور:  لالأ�ستاذ  وتاريخها«،  العربية  يف  -  »درا�سات 

الإ�سالمي/ مكتبة دار الفتح، دم�سق، الطبعة الثانية: 1380هـ=1960م.

دار  جناح.  اأبو  �ساحب  للدكتور:  وتطبيقاتها«،  العربي  النحو  نظرية  يف  -  »درا�سات 

الفكر للطباعة والن�رص، عمان، الطبعة الأوىل: 1419هـ=1998م.

-  »درا�سات لأ�سلوب القراآن الكرمي«، للدكتور: حممد عبد اخلالق ع�سيمة. دار احلديث، 

القاهرة.
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-  »درا�سة يف النحو الكويف«، للدكتور: املختار اأحمد ديرة. من�سورات جمعية الدعوة 

الإ�سالمية العاملية، ليبيا/طرابل�ض، الطبعة الثانية: 2003م.

اإبراهيم، دار  اأبو الف�سل  اأوهام اخلوا�ض«، للحريري. حتقيق: حممد  -  »درة الغوا�ض يف 

الفكر العربي، القاهرة، 1997م.

-  »الدرر اللوامع على همع الهوامع �رصح جمع اجلوامع«، لأحمد بن الأمني ال�سنقيطي. 

حتقيق: عبد العال �سامل مكرم، عامل الكتب، القاهرة، 1421هـ=2001م.

بن  النبي  عبد  للقا�سي  الفنون«،  ا�سطالحات  العلوم يف  اأو »جامع  العلماء«  -  »د�ستور 

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  فح�ض،  هاين  ح�سن  وتعريب:  حتقيق  نكري.  الأحمد 

الطبعة الأوىل: 1421هـ=2000م.

-  »ديوان اأبي الأ�سود الدوؤيل«، �سنعه: اأبو �سعيد ال�سكري. حتقيق: حممد ح�سن اآل يا�سني، 

موؤ�س�سة اإيف للطباعة، بريوت، الطبعة الأوىل: 1402هـ=1982م.

-  »ديوان اأبي ذوؤيب الهذيل«. �رصح وحتقيق: �سوهام امل�رصي، املكتب الإ�سالمي، بريوت، 

الطبعة الأوىل: 1419هـ=1998م.

-  »ديوان الأع�سى«. حتقيق: يو�سف فرحات، دار اجليل، بريوت، الطبعة الأوىل: 1413هـ= 

1992م.

الطبعة  بريوت،  العربي،  الكاتب  دار  اجلزيني،  اإبراهيم  �رصح:  الطائي«.  -  »ديوان حامت 

الأوىل: 1968م.

-  »ديوان الراعي النمريي« = »�سعر الراعي النمريي«، جمعه: نا�رص احلاين، مطبوعات 

املجمع العلمي العربي، دم�سق، 1383هـ=1964م.
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-  »ديوان روؤبة« �سمن »جمموع اأ�سعار العرب«. اعتنى بت�سحيحه وترتيبه: وليم بن الورد، 

طبع يف برلني، 1903م.

-  »ديوان الطرماح«. حتقيق: عزة ح�سن، مطبوعات مديرية اإحياء الرتاث القدمي، دم�سق، 

1388هـ=1968م.

�سادر،  دار  اأوغلي،  فالح  ح�سان  حتقيق:  الأ�سمعي«.  ب�رصح  الغنوي  طفيل  -  »ديوان 

بريوت، الطبعة الأوىل: 1997م.

الأوىل:  الطبعة  بريوت،  �سادر،  دار  �سناوي،  �سعدي  حتقيق:  العجاج«.  -  »ديوان 

1997م.

-  »ديوان عمر بن اأبي ربيعة«. حتقيق: يو�سف فرحات، دار اجليل، بريوت، الطبعة الأوىل: 

1412هـ= 1992م. 

الأوىل:  الطبعة  بريوت،  اجليل،  دار  زيتون،  مهدي  علي  �رصح:  الفرزدق«.  -  »ديوان 

1417هـ=1997م.

-  »ديوان القطامي«. حتقيق: اإبراهيم ال�سامرائي/ واأحمد مطلوب، دار الثقافة، بريوت، 

الطبعة الأوىل: 1960م.

-  »ديوان كثري عزة«. جمع و�رصح: اإح�سان عبا�ض، دار الثقافة، بريوت،1391هـ=1971م.

املعرفة،  دار  واآخرين،  ال�سقا/  م�سطفى  حتقيق:  العكربي«.  ب�رصح  املتنبي  -  »ديوان 

بريوت.

-  »ديوان النمر بن تولب العكلي«. جمع و�رصح وحتقيق: حممد نبيل طريفي، دار �سادر، 

بريوت، الطبعة الأوىل: 2000م.

- »ديوان امرئ القي�ض«. حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار املعارف، القاهرة.
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-  »ديوان اأمية بن ال�سلت«. جمع وحتقيق ودرا�سة: عبد احلفيظ ال�سطلي، املطبعة التعاونية، 

دم�سق، 1974م.

القدمي،  الرتاث  اإحياء  مديرية  مطبوعات  ح�سن،  عزة  حتقيق:  مقبل«.  بن  متيم  -  »ديوان 

دم�سق، 1381هـ=1926م.

- »ديوان جرير ب�رصح حممد بن حبيب«. حتقيق: نعمان طه، دار املعارف، القاهرة.

-  »ديوان جميل بثينة«. �رصحه: اأ�رصف اأحمد عدرة، عامل الكتب، بريوت، الطبعة الأوىل: 

1416هـ=1996م.

- »ديوان ح�سان بن ثابت«. حتقيق: وليد عرفات، دار �سادر، بريوت، 1974م.

والن�رص،  للطباعة  القومية  الدار  امليمني،  العزيز  عبد  �سنعه:  ثور«.  بن  حميد  -  »ديوان 

القاهرة، 1371هـ=1951م.

-  »ديوان ذي الرمة ب�رصح اأبي ن�رص الباهلي«. حتقيق: وا�سح ال�سمد، دار اجليل، بريوت، 

الطبعة الأوىل: 1417هـ=1997م.

-  »ديوان زهري« = »�رصح ديوان زهري لأبي العبا�ض ثعلب«. مطبعة دار الكتب امل�رصية، 

الطبعة الثانية: 1416هـ=1995م.

-  »ديوان طرفة بن العبد ب�رصح الأعلم«. حتقيق: درية اخلطيب/ ولطفي ال�سقال، مطبوعات 

جممع اللغة العربية، دم�سق، 1395هـ=1975م.

دار  اخلطيب،  ودرية  ال�سقال/  لطفي  حتقيق:  الأعلم«.  ب�رصح  الفحل  علقمة  -  »ديوان 

الكتاب العربي، حلب، الطبعة الأوىل: 1389هـ=1969م.

- »ديوان عنرتة«. درا�سة وحتقيق: حممد �سعيد مولوي، املكتب الإ�سالمي.
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اإح�سان  للطو�سي«. حتقيق:  العامري  اأبي ربيعة  لبيد بن  لبيد« = »�رصح ديوان  -  »ديوان 

عبا�ض، دار الرتاث العربي، الكويت، 1962م.

- »ديوان النابغة الذبياين«. حتقيق: فوزي عطوي، دار �سعب، بريوت، 1980.

- ر -

دار  املعارف،  دار  �سيف،  �سوقي  حتقيق:  القرطبي.  م�ساء  لبن  النحاة«،  على  -  »الرد 

املعارف، القاهرة.

الطراوة. حتقيق:حامت  الإي�ساح«، لبن  اخلطاأ يف  من  ما جاء  ببع�ض  الإف�ساح  -  »ر�سالة 

ال�سامن، عامل الكتب، بريوت

-  »ر�سالة يف اأ�سول الفقه«، لأبي علي احل�سن العكربي احلنبلي. حتقيق: موفق عبد القادر، 

املكتبة املكية، مكة املكرمة، الطبعة الأوىل: 1413هـ=1992م.

-  »ر�صف املباين يف �رشح حروف املعاين«، للمالقي. حتقيق: اأحمد اخلراط، دار القلم، 

دم�سق، الطبعة الثالثة: 1423هـ=2002م.

- �س -

القاهرة،  املعارف،  دار  �سيف،  �سوقي  حتقيق:  جماهد.  لبن  القراءات«،  يف  -  »ال�سبعة 

الطبعة الثانية: 1400هـ.

ر�سدي  واأحمد  اإ�سماعيل/  ح�سن  حممد  حتقيق:  جني.  لبن  الإعراب«،  �سناعة  -  »�رص 

�سحاته، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1421هـ=2000م.

الرحمن  �سياء  حممد  حتقيق:  البيهقي.  احل�سني  بن  لأحمد  ال�سغرى«،  البيهقي  -  »�سنن 

الأعظمي، مكتبة الدار، املدينة املنورة، الطبعة الأوىل: 1410هـ=1989م.
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-  »�سنن الرتمذي« = »اجلامع ال�سحيح«، ملحمد بن عي�سى الرتمذي. حتقيق: اأحمد حممد 

�ساكر/ واآخرين، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

-  »ال�سري احلثيث اإىل ال�ست�سهاد باحلديث يف النحو العربي«، للدكتور: حممود فجال. من 

من�سورات نادي اأبها الأدبي، الطبعة الأوىل: 1407هـ=1986م.

الأوىل:  الطبعة  بريوت،  اجليل،  دار  �سعد،  طه  حتقيق:  ه�سام.  لبن  النبوية«،  -  »ال�سرية 

1411هـ.

- �س -

القادر  عبد  حتقيق:  احلنبلي.  العماد  لبن  ذهب«،  من  اأخبار  يف  الذهب  -  »�سذرات 

االأرنوؤوط/ وحممود االأرناوؤوط، دار بن كثري، دم�صق، الطبعة االأوىل: 1406هـ.

-  »�رصح ابن الناظم على األفية ابن مالك«. لبدر الدين بن مالك. حتقيق: حممد با�سل عيون 

ال�سود، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1420هـ=2000م.

�ساذيل  ح�سن  حتقيق:  الأردبيلي.  الغني  عبد  بن  ملحمد  النحو«،  يف  الأمُنوذج  -  »�رصح 

فرهود، دار العلوم للطباعة والن�رص، الريا�ض، الطبعة الأوىل: 1411هـ=1990م.

-  »�رصح الت�سهيل« لبن مالك. حتقيق: عبد الرحمن ال�سيد/ وحممد بدوي املختون، هجر 

للطباعة والن�رص، القاهرة، الطبعة الأوىل: 1410هـ=1990م.

-  »�رصح جمل الزجاجي«، لبن خروف. حتقيق: �سلوى حممد عمر عرب، معهد البحوث 

العلمية واإحياء الرتاث الإ�سالمي، مكة املكرمة، 1419هـ.

فواز  وفهار�سه:  هوام�سه  وو�سع  له  قدم  ع�سفور.  لبن  الزجاجي«،  جمل  -  »�رصح 

الأوىل:  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  يعقوب،  بديع  اإميل  اإ�رصاف:  ال�سعار، 

1419هـ=1998م.
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دار  هارون،  ال�سالم  وعبد  اأمني/  اأحمد  حتقيق:  للمرزوقي.  احلما�سة«،  ديوان  -  »�رصح 

اجليل، بريوت، الطبعة الأوىل: 1411هـ=1991م. 

-  »�رصح �سذور الذهب يف معرفة كالم العرب«، لبن ه�سام. حتقيق: حممد حميي الدين 

عبد احلميد، املكتبة الع�رصية، بريوت/ �سيدا، 1421هـ.

-  »�رصح �سواهد املغني«، لل�سيوطي. ذيل بت�سحيحات وتعليقات العالمة ال�سيخ: حممد 

حممود بن التالميد الرتكزي ال�سنقيطي. دار ومكتبة احلياة للطباعة والن�رص.

-  »�رصح طيبة الن�رص يف القراءات الع�رص«، لبن اجلزري. حتقيق: اأن�ض مهرة، دار الكتب 

العلمية، بريوت، الطبعة الثانية: 1420هـ=2000م.

-  »�رصح عمدة احلافظ وعدة الالفظ« لبن مالك. حتقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري، 

مطبعة العاين، بغداد، 1397هـ=1977م.

الفتاح  عبد  املجا�سعي. حتقيق:  ف�سال  بن  علي  احل�سن  لأبي  الإعراب«،  عيون  -  »�رصح 

�سليم، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الثانية: 1426هـ=2005م.

-  »�رصح قطر الندى وبل ال�سدى«، لبن ه�سام. حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، 

املكتبة الع�رصية، بريوت/ �سيدا، الطبعة الثالثة: 1419هـ=1998م.

التوفيقية،  املكتبة  اأحمد،  ال�سيد  اأحمد  حتقيق:  للر�سي.  احلاجب«،  ابن  كافية  -  »�رصح 

القاهرة.

-  »�رصح الكافية ال�سافية«، لبن مالك. حتقيق: عبد املنعم اأحمد هريدي، مركز البحث 

العلمي واإحياء الرتاث، مكة املكرمة.

-  »�رصح كتاب �سيبويه«، لل�سريايف. حتقيق: رم�سان عبد التواب/ واآخرين، الهيئة امل�رصية 

العامة للكتاب، القاهرة، 1986م.
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-  »�رصح الكفراوي على منت الآجرومية«. روجعت و�سححت على عدة ن�سخ مبعرفة 

جلنة من العلماء، دار الفكر للطباعة والن�رص.

للثقافة  الوطني  املجل�ض  فار�ض،  فائز  حتقيق:  العكربي.  برهان  لبن  اللمع«،  -  »�رصح 

والفنون والآداب، الكويت، الطبعة الأوىل: 1405هـ=1984م.

-  »�رصح املف�سل للزخم�رصي«، لبن يعي�ض. حتقيق: اإميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، 

بريوت، الطبعة الأوىل، 1422هـ=2001م.

-  »�رصح املقدمة اجلزولية الكبري«، لأبي علي ال�سلوبني. حتقيق: تركي بن �سهو العتيبي، 

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الثانية: 1414هـ=1994م.

املحمدية،  الطباعة  دار  فاخر.  حممد  علي  للدكتور:  ع�سفور«،  لبن  املقرب  -  »�رصح 

القاهرة، الطبعة الأوىل: 1414هـ=1994م. )الق�سم الثاين »املن�سوبات«(.

-  »�رصح املكودي على الألفية«، لأبي زيد عبد الرحمن بن �سالح املكودي. دار الفكر 

للطباعة والن�رص.

-  »�رصح ملحة الإعراب« للحريري. �رصكة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده 

مب�رص، الطبعة الأخرية: 1417هـ=1997م.

لغو�ستاف  العربي«  الأدب  يف  »درا�سات  كتاب  �سمن  الإيادي«،  دوؤاد  اأبي  -  »�سعر 

فون. ترجمة: اإح�سان عبا�ض واآخرين، من�سورات دار مكتبة احلياة، بريوت/ وموؤ�س�سة 

فرانكلني امل�ساهمة، بريوت/ نيويورك، 1959م.

-  »�سعر عمرو بن اأحمر الباهلي«، جمعه وحققه: ح�سني علوان. مطبوعات جممع اللغة 

العربية بدم�سق.
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اإي�ساح الت�سهيل«، لأبي عبد اهلل حممد بن عي�سى ال�سل�سيلي. حتقيق:  -  »�سفاء العليل يف 

ال�رصيف عبد اهلل علي احل�سيني الربكاتي، مكتبة الفي�سلية، مكة املكرمة، الطبعة الأوىل: 

1406هـ=1986م.

-  »ال�سكل والدللة«، للدكتور: عبد ال�سالم ال�سيد. دار غريب للطباعة والن�رص، القاهرة، 

2002م.

-  »�سواهد التو�سيح والت�سحيح مل�سكالت اجلامع ال�سحيح«، لبن مالك. حتقيق: حممد 

فوؤاد عبد الباقي، عامل الكتب، بريوت، الطبعة الثالثة: 1403هـ=1383م.

- �س -

-  »ال�ساحبي يف فقه اللغة و�سنن العرب يف كالمها«، لأحمد بن فار�ض. حتقيق: م�سطفى 

ال�سوميي، موؤ�س�سة بدران للطباعة والن�رص، بريوت، 1382هـ=1963م. 

-  »�سحيح ابن خزمية«، ملحمد بن اإ�سحاق بن خزمية. حتقيق: حممد م�سطفى الأعظمي. 

املكتب الإ�سالمي، بريوت، 1390هـ=1970م.

-  »�سحيح البخاري« = » اجلامع ال�سحيح املخت�رص«، ملحمد بن اإ�سماعيل البخاري. حتقيق: 

م�سطفى ديب البغا، دار ابن كثري/ اليمامة، بريوت، الطبعة الثالثة: 1407هـ=1987م.

دار  الباقي،  عبد  فوؤاد  الني�سابوي. حتقيق: حممد  احلجاج  بن  مل�سلم  م�سلم«،  -  »�سحيح 

اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

- �س -

العلمية،  الكتب  دار  املن�سور،  عمران  خليل  حتقيق:  ع�سفور.  لبن  ال�سعر«،  -  »�رصائر 

بريوت، الطبعة الأوىل: 1420هـ=1999م.
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-  »ال�رصورة ال�سعرية يف النحو العربي«، للدكتور: حممد حما�سة عبد اللطيف. مكتبة دار 

العلوم.

-  »�سوابط الفكر النحوي«، للدكتور: حممد عبد الفتاح اخلطيب. دار الب�سائر للطباعة 

والن�رص والتوزيع، القاهرة.

- ط -

�ساكر،  حممد  حممود  و�رصحه:  قراأه  اجلمحي.  �سالم  لبن  ال�سعراء«،  فحول  -  »طبقات 

مطبعة املدين، القاهرة.

-  »طبقات ال�سافعية«، لبن قا�سي �سهبة. حتقيق: احلافظ عبد العليم خان، عامل الكتب، 

بريوت، الطبعة الأوىل: 1407هـ.

- ظ -

-  »ظاهرة احلذف يف الدر�ض اللغوي«، للدكتور: طاهر �سليمان حمودة. الدار اجلامعية 

للطباعة والن�رص، الإ�سكندرية، 1999م.

الأوىل:  الطبعة  فاخر.  حممد  العزيز  عبد  للدكتور:  النحويني«،  عند  الف�سل  -  »ظاهرة 

1426هـ =2005م.

- ع -

العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  من�سورات  من  الأندل�سي.  ربه  عبد  لبن  الفريد«،  -  »العقد 

بريوت، الطبعة الثالثة: 1420هـ=1999م.

-  »العلة النحوية ن�ساأتها وتطورها«، للدكتور: مازن املبارك. دار الفكر للطباعة والن�رص، 

بريوت، الطبعة الثانية: 1391هـ=1971م.
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الر�سد،  مكتبة  الدروي�ض،  الوراق. حتقيق: حممود جا�سم  احل�سن  لأبي  النحو«،  -  »علل 

الريا�ض، الطبعة الأوىل: 1420هـ=1999م.

-  »عمدة القارى �رصح �سحيح البخاري«، لبدر الدين العيني. من من�سورات دار اإحياء 

الرتاث العربي، بريوت.

-  »العني«، للخليل بن اأحمد. حتقيق: مهدي املخزومي/ واإبراهيم ال�سامرائي، من�سورات 

موؤ�س�سة الأعلمي، بريوت، الطبعة الأوىل: 1408هـ=1988م.

- غ -

-  »غريب احلديث«، لبن قتيبة الدينوري. حتقيق: عبد اهلل اجلبوري، مطبعة العاين، بغداد، 

الطبعة الأوىل: 1397هـ.

- ف -

-  »الفائق يف غريب احلديث«، للزخم�رصي. حتقيق: علي حممد البجاوي/ وحممد اأبو الف�سل 

اإبراهيم، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الثانية.

الدين  حمب  حتقيق:  الع�سقالين.  حجر  لن  البخاري«،  �سحيح  �رصح  الباري  -  »فتح 

اخلطيب، دار املعرفة، بريوت.

-  »الف�سول املفيدة يف الواو املزيدة« ل�سالح الدين العالئي. حتقيق: ح�سن مو�سى ال�ساعر، 

دار الب�سري، عمان، الطبعة الأوىل: 1410هـ=1990م.

-  »ف�سول يف فقه اللغة«، للدكتور: رم�سان عبد التواب. مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة 

الثالثة: 1408هـ=1987م.

الدار  اليا�رصي.  اأ�سوله ومناهجه«، للدكتور: علي مزهر  -  »الفكر النحوي عند العرب 

العربية للمو�سوعات، بريوت، الطبعة الأوىل: 1423هـ=2003م.
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-  »فوات الوفيات«، ملحمد بن �ساكر الكتبي. حتقيق: علي حممد عو�ض اهلل/ عادل اأحمد 

عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 2000م. 

-  » الفهر�ست« لبن الندمي. من�سورات دار املعرفة، بريوت، 1398هـ= 1978م.

- »يف اأ�سول النحو«، ل�سعيد الأفغاين. املكتب الإ�سالمي، بريوت، 1407هـ=1987م.

الفا�سي. حتقيق و�رصح:  الطيب  ن�رص الن�رصاح من رو�ض طي القرتاح«، لبن  -  »في�ض 

حممود يو�سف فجال، دار البحوث للدرا�سات الإ�سالمية واإحياء الرتاث، دبي، الطبعة 

الثانية: 1423هـ=2002م.

- ق -

دون  )من  ح�سني.  حممد  جمدي  للدكتور:  املخالفة«،  والقراءات  اللغوية  -  »القاعدة 

معلومات ن�رص(.

الفكر، دم�سق،  النحوية حتليل ونقد«، للدكتور: حممود ح�سن اجلا�سم. دار  -  »القاعدة 

الطبعة الأوىل: 1428هـ=2007م.

- »القامو�ض املحيط«، للفريوزاآبادي. من من�سورات موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.

-  »القراءة واللهجات«، للدكتور: حممد حممد حماد. دار اإ�سبيلية للن�رص والتوزيع، الريا�ض، 

الطبعة الأوىل: 1424هـ=2003م.

العربي،  الفكر  دار  العزيز.  عبد  ح�سن  حممد  للدكتور:  العربية«،  اللغة  يف  -  »القيا�ض 

القاهرة، الطبعة الأوىل: 1415هـ=195م.

- ك -

-  »الكايف يف القراءات ال�سبع«، لبن �رصيح الأندل�سي. حتقيق: اأحمد حممود عبد ال�سميع 

ال�سافعي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1421هـ=2000م.
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-  »الكامل«، للمربد. حتقيق: حممد اأحمد الدايل، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الثالثة: 

1418هـ=1997م. 

- »الكتاب«، ل�سيبويه. حتقيق و�رصح: عبد ال�سالم حممد هارون، عامل الكتب، بريوت.

-  »الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل«، للزخم�رصي. حتقيق: 

عبد الرزاق املهدي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

-  »ك�سف اخلفاء ومزيل الإلبا�ض عما ا�ستهر من الأحاديث على األ�سنة النا�ض«، لإ�سماعيل 

ابن حممد اجلراحي. حتقيق: اأحمد القال�ض، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الرابعة: 

1405هـ.

- ل -

-  »الالمات«، للزجاجي. حتقيق: مازن املبارك، دار الفكر، دم�سق، الطبعة الثانية: 1405هـ 

=1985م.

-  »اللباب يف علل البناء والإعراب«، لأبي البقاء العكربي. حتقيق: غازي خمتار طليمات، 

دار الفكر املعا�رص، بريوت/ دار الفكر، دم�سق، الطبعة الثانية: 1422هـ=2001م.

- » ل�سان العرب« لبن منظور. من من�سورات دار �سادر، بريوت، الطبعة الأوىل.

- »اللغة بني املعيارية والو�سفية«، للدكتور: متام ح�سان. عامل الكتب، القاهرة، 2000م.

النه�سة  ومكتبة  الكتب/  عامل  املوؤمن،  حامد  حتقيق:  جني.  لبن  العربية«،  يف  -  »اللمع 

العربية، بريوت، الطبعة الثانية: 1405هـ=1985م.

دار  الأفغاين.  �سعيد  حتقيق:  الأنباري.  الربكات  لأبي  النحو«،  اأ�سول  يف  الأدلة  -  »ملع 

الفكر.
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- م -

-  »ما يحتمل ال�سعر من ال�رصورة«، لأبي �سعيد ال�سريايف. حتقيق وتعليق: عو�ض بن حمد 

القوزي، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية: 1412هـ=1991م.

الدين عبد  الأثري. حتقيق: حممد حميي  الكاتب وال�ساعر«، لبن  اأدب  ال�سائر يف  -  »املثل 

احلميد، املكتبة الع�رصية للطباعة والن�رص، بريوت/ �سيدا، 1995م.

-  »جمال�ض ثعلب«، لأبي العبا�ض اأحمد بن يحيى ثعلب. �رصح وحتقيق: عبد ال�سالم هارون، 

دار املعارف، القاهرة، الطبعة ال�ساد�سة: 2006م.

الدين عبد  امليداين. حتقيق: حممد حميي  اأحمد بن حممد  الف�سل  الأمثال«، لأبي  -  »جممع 

احلميد، دار املعرفة، بريوت.

-  »املحت�سب يف تبيني وجوه �سواذ القراءات والإي�ساح عنها«، لبن جني. حتقيق: علي 

الرتاث  اإحياء  جلنة  الإ�سالمية،  لل�سوؤون  الأعلى  املجل�ض  واآخرين،  نا�سف/  النجدي 

الإ�سالمي، القاهرة، 1386هـ.

ال�سميع، دار  الهرمي. حتقيق: من�سور علي عبد  النحو«، لعمر بن عي�سى  -  »املحرر يف 

ال�سالم للطباعة والن�رص والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأوىل: 1426هـ=2005م.

-  »املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز«، لبن عطية الأندل�سي. حتقيق: عبد ال�سالم 

عبد ال�سايف حممد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1413هـ= 1993م.

الكتب  دار  هنداوي،  احلميد  عبد  حتقيق:  �سيده.  لبن  الأعظم«  واملحيط  -  »املحكم 

العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 2000م.

لبنان  مكتبة  خاطر،  حممود  حتقيق:  الرازي.  القادر  عبد  بن  ملحمد  ال�سحاح«  -  »خمتار 

نا�رصون، بريوت، طبعة جديدة: 1415هـ= 1995م. 
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- »خمت�رص يف �سواذ القراآن من كتاب البديع«، لبن خالويه. مكتبة املتنبي، القاهرة.

-  »مدر�سة الكوفة ومنهجها يف درا�سة اللغة والنحو«، للدكتور: مهدي املخزومي. �رصكة 

مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده، القاهرة، الطبعة الثانية.

-  »املدر�سة النحوية يف م�رص وال�سام يف القرنني ال�سابع والثامن«، للدكتور: عبد العال �سامل 

مكرم. دار ال�رصوق، القاهرة، الطبعة الأوىل: 1400هـ=1980م.

املعرفة  دار  اخلرثان.  حمد  بن  اهلل  عبد  للدكتور:  النحوي«،  الدر�ض  تطور  -  »مراحل 

اجلامعية، الإ�سكندرية، 1413هـ=1993م.

-  » املزهر يف علوم اللغة واأنواعها«، جلالل الدين ال�سيوطي. حتقيق: فوؤاد علي من�سور، 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1418هـ= 1998م.

مطبوعات جممع  احلدري،  م�سطفى  الفار�سي. حتقيق:  علي  لأبي  املنثورة«،  -  »امل�سائل 

اللغة العربية، دم�سق.

مكتبة  �سليم،  الفتاح  عبد  حتقيق:  العكربي.  البقاء  لأبي  النحو«،  يف  خالفية  -  »م�سائل 

الآداب، القاهرة، 1325هـ=2004م.

-  »امل�ساعد على ت�سهيل الفوائد«، لبن عقيل. حتقيق وتعليق: حممد كامل بركات، مركز 

البحث العلمي واإحياء الرتاث الإ�سالمي، مكة املكرمة، 1400هـ=1980م.

-  »امل�ستدرك على ال�سحيحني« لأبي عبد اهلل احلاكم الني�سابوري. حتقيق: م�سطفى عبد 

القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1411هـ=1990م.

موؤ�س�سة  من�سورات  من  ال�سيباين.  حنبل  بن  لأحمد  حنبل«  بن  اأحمد  الإمام  -  »م�سند 

قرطبة، القاهرة.
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ال�سامن،  �سالح  القي�سي. حتقيق: حامت  طالب  اأبي  بن  ملكي  القراآن«  اإعراب  -  »م�سكل 

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الثانية: 1405هـ.

-  »م�سكالت نحوية«، للدكتور: حممد عبد املجيد الطويل. مكتبة زهراء ال�رصق، القاهرة، 

الطبعة الأوىل.

الفكر،  الدين قباوة. دار  النحوي ونظرية القت�ساء«، للدكتور: فخر  العامل  -  »م�سكلة 

دم�سق، الطبعة الأوىل: 142هـ=2003م.

املقري  علي  بن  حممد  بن  لأحمد  للرافعي«،  الكبري  ال�رصح  غريب  يف  املنري  -  »امل�سباح 

الفيومي، املكتبة العلمية، بريوت.

-  »امل�سطلح العلمي عند العرب«، للدكتور: حممد ح�سن عبد العزيز. )من دون معلومات 

ن�رص(.

اأبي �سيبة« = »الكتاب امل�سنف يف الأحاديث والآثار«، لأبي بكر عبد  ابن  -  »م�سنف 

اهلل بن اأبي �سيبة الكويف. حتقيق: كمال يو�سف احلوت، مكتبة الر�سد، الريا�ض، الطبعة 

الأوىل: 1409هـ.

بريوت،  الع�رصية،  املكتبة  اخلوام.  ريا�ض  للدكتور:  النحوي«،  الدر�ض  يف  -  »)مع( 

1422هـ.

للدكتور:  والنحو«،  اللغة  يف  باحلديث  وال�ست�سهاد  والأثر  احلديث  غريب  -  »معاجم 

ال�سيد ال�رصقاوي. مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الأوىل: 1421هـ=2001م.

-  »معاين القراآن«، لالأخف�ض. حتقيق: عبد الأمري حممد اأمني الورد، عامل الكتب، بريوت، 

الطبعة الأوىل: 1405هـ=1985م.
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-  »معاين القراآن واإعرابه«، للزجاج. �رصح وحتقيق: عبد اجليل عبده �سلبي، دار احلديث، 

القاهرة، الطبعة الثانية: 1418هـ=1997م.

-  »معجم الأدباء« = »اإر�ساد الأريب اإىل معرفة الأديب«، لياقوت احلموي. من من�سورات 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1411 هـ=1991م.

وحامــد  الزيـات/  واأحمـد  م�سطـفى/  اإبراهيـم  تاأليـف:   ،»)2+1( الو�سـيط  -  »املعجـم 

عبد القادر / وحممد النجار. حتقيق: جممع اللغة العربية، دار الدعوة.

- »معجم �سواهد العربية«، لعبد ال�سالم هارون. مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الثالثة.

مكتبة  عبادة.  اإبراهيم  ال�سيوطي. حتقيق: حممد  الدين  العلوم«، جلالل  مقاليد  -  »معجم 

الآداب، القاهرة، الطبعة الأوىل: 1424هـ=2004 م.

-  »املعنى والإعراب عند النحويني ونظرية العامل«، للدكتور: عبد العزيز عبده اأبو عبد 

اهلل. من�سورات الكتاب والتوزيع والإعالن واملطابع، اجلماهريية الليبية، الطبعة الأوىل: 

1982م.

عبد  بن  علي  حتقيق:  ال�سريازي.  علي  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  لأبي  اجلدل«،  يف  -  »املعونة 

الأوىل:  الطبعة  الكويت،  والرتاث،  املخطوطات  مركز  من�سورات  العمرييني،  العزيز 

1407هـ=1987م.

اللطيف  عبد  حتقيق:  الأن�ساري.  ه�سام  لبن  الأعاريب«،  كتب  عن  اللبيب  -  »مغني 

الأوىل:  الطبعة  الكويت،  الآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ض  اخلطيب،  حممد 

1423هـ=2002م.

-  »املغني يف النحو«، ملن�سور بن فالح اليمني. تقدمي وحتقيق وتعليق: عبد الرزاق عبد 

الرحمن ال�سعدي، دار ال�سوؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأوىل: 1999م.
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الكتب  دار  يعقوب،  بديع  اإميل  حتقيق:  للزخم�رصي.  الإعراب«،  �سنعة  يف  -  »املف�سل 

العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1420هـ=1999م.

العيني. حتقيق: حممد  الدين  لبدر  الألفية«،  �سواهد �رصوح  النحوية يف �رصح  -  »املقا�سد 

با�سل عيون ال�سود، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1426هـ=2006م.

ال�سالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت،  اللغة«، لبن فار�ض. حتقيق: عبد  -  »مقايي�ض 

الطبعة الثانية: 1420هـ=1999م.

-  »املقت�سد يف �رصح الإي�ساح لأبي علي الفار�سي« لعبد القاهر اجلرجاين. حتقيق: كاظم 

بحر املرجان، من�سورات وزارة الثقافة الإعالم، اجلمهورية العراقية، 1982م.

- »املقت�سب« للمربد. حتقيق: حممد عبد اخلالق ع�سيمة، عامل الكتب، بريوت.

-  »مقدمة ابن خلدون«، لعبد الرحمن بن حممد بن خلدون احل�رصمي. من من�سورات دار 

القلم، بريوت، الطبعة اخلام�سة: 1984م.

-  »مقدمة يف اأ�سول احلديث«، لعبد احلق بن �سيف الدين البخاري الدهلوي. حتقيق: �سلمان 

احل�سيني الندوي، دار الب�سائر الإ�سالمية، بريوت، الطبعة الثانية: 1406هـ=1986م.

املوجود/  عبد  اأحمد  عادل  حتقيق:  ع�سفور.  لبن  املقرب«،  »ُمُثل  ومعه  -  »املقرب«، 

وعلي حممد معو�ض، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل: 1418هـ=1998م.

الغرب  دار  اجلبوري.  وهيب  يحيى  للدكتور:  الن�سو�ض«،  وحتقيق  البحث  -  »مناهج 

الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الأوىل: 1993م.

للن�رص  �سفاء  دار  اخلالدي.  نا�سح  ح�سن  كرمي  للدكتور:  النحوي«،  التاأليف  -  »مناهج 

والتوزيع، عمان، الطبعة الأوىل: 1427هـ=2007م.
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-  »منهج ابن ه�سام من خالل كتابه املغني«، للدكتور: عمران عبد ال�سالم �سعيب. الدار 

اجلماهريية للن�رص والتوزيع الإعالن، ليبيا، الطبعة الأوىل: 1986م.

-  »املوافقات يف اأ�سول الفقه«،لإبراهيم بن مو�سى ال�ساطبي. حتقيق: عبد اهلل دراز، دار 

املعرفة، بريوت.

حتقيق:  الأزهري.  خالد  لل�سيخ  ه�سام«،  لبن  الإعراب  قواعد  اإىل  الطالب  -  »مو�سل 

عالء الدين عطية، راجعه: اأمين ال�سوا، مكتبة ابن عطية/ دار الغوثاين، دم�سق، الطبعة 

الأوىل.

الرتاث  اإحياء  دار  من�سورات  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق:  مالك«.  الإمام  -  »موطاأ 

العربي، القاهرة.

احلديثي.  خديجة  للدكتورة:  ال�رصيف«،  باحلديث  الحتجاج  من  النحاة  -  »موقف 

من�سورات وزارة الثقافة الإعالم، اجلمهورية العراقية، 1981م.

للدكتور:  الهجري«،  الرابع  القرن  نهاية  حتى  القراآنية  القراءات  من  النحاة  -  »موقف 

�سعبان �سالح. دار غريب للطباعة والن�رص، 2005م.

- ن -

العربي،  �سادق  م�سطفى  حتقيق:  الدلئي.  بكر  اأبي  بن  ملحمد  التح�سيل«،  -  »نتائج 

الكتاب والتوزيع والإعالن واملطابع، اجلماهريية الليبية، 1970م.

املوجود/  اأحمد عبد  ال�سهيلي. حتقيق: عادل  القا�سم  لأبي  النحو«،  الفكر يف  -  »نتائج 

وعلي حممد معو�ض، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل/ 1412هـ=1992م.

-  »النحو التعليمي يف الرتاث العربي«، للدكتور: حممد اإبراهيم عبادة. من�ساأة املعارف، 

الإ�سكندرية.
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-  »النحو العربي ومناهج التاأليف والتحليل«، للدكتور: �سعبان عو�ض العبيدي. من�سورات 

جامعة قاريون�ض، 1989م.

- »النحو الوايف«، لعبا�ض ح�سن. دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة.

-  »النحو والدللة«، للدكتور: حممد حما�سة عبد اللطيف، دار ال�رصوق، القاهرة، الطبعة 

الأوىل: 1420هـ=2000م.

-  »النخبة البهية يف الأحاديث املكذوبة على خري الربية«، ملحمد الأمري الكبري املالكي. 

حتقيق: زهري ال�ساوي�ض، املكتب الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الأوىل: 1409 هـ=1988م.

ومعه  ال�سنعاين،  احل�سني  بن  ل�سالح  والظرف«،  واملجرور  اجلار  يف  الطرف  -  »نزهة 

�رصحه: »اإحكام العقد الو�سيم يف اأحكام الظرف واجلار واملجرور وما لكل منهما من 

املعلمي، مكتبة  القادر  الرحمن بن عبد  الكوكباين. حتقيق: عبد  القادر  لعبد  تق�سيم«، 

الإر�ساد، �سنعاء/ ودار ابن حزم، بريوت، الطبعة الأوىل: 1427هـ=2006م.

-  »ن�ساأة النحو وتاريخ اأ�سهر النحاة«، لل�سيخ: حممد الطنطاوي. دار املعارف، القاهرة، 

الطبعة الثالثة.

القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  �ساهني.  كمال  للدكتور:  القدمي«،  العربي  النحو  -  »نظرية 

الطبعة الأوىل: 1423هـ=2002م.

-  »نفح الطيب من غ�سن الأندل�ض الرطيب«، لأحمد بن حممد املقري. حتقيق: اإح�سان 

عبا�ض، دار �سادر، بريوت: 1388هـ.

-  »النكت يف تف�سري كتاب �سيبويه وتبيني اخلفي من لفظه و�رصح اأبياته وغريبه«، لالأعلم 

املغرب،  الإ�سالمية،  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  بلحبيب،  ر�سيد  حتقيق:  ال�سنتمري. 

1420هـ=1999م.
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-  »النهاية يف غريب احلديث والأثر«، لبن الأثري. حتقيق: طاهر اأحمد الزاوى/ وحممود 

حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، 1399هـ=1979م.

-  »النوادر يف اللغة«، لأبي زيد الأن�ساري. ت�سحيح وتعليق: �سعيد اخلوري، دار الكتاب 

العربي، بريوت، الطبعة الثانية: 1387هـ=1967م.

- هـ -

-  »همع الهوامع يف �رصح جمع اجلوامع«، جلالل الدين ال�سيوطي. حتقيق: عبد العال �سامل 

مكرم، عامل الكتب، القاهرة، 1421هـ=2001م.

- و -

اإحياء  اأحمد االأرناوؤوط/ وتركي م�صطفى، دار  -  »الوايف بالوفيات« لل�صفدي. حتقيق: 

الرتاث، بريوت: 1420هـ=2000م.

ثانياً: الر�صائل العلمية:  r

جامعة  مكتبة  ماج�ستري،  ر�سالة  هريدي.  املنعم  لعبد  النحو«،  يف  واأثره  مالك  -  »ابن 

الأزهر، القاهرة، 1967م.

مكتبة  ماج�ستري،  ر�سالة  احلازمي.  علي  بن  ملحمد  النحوية«،  مالك  ابن  -  »اختيارات 

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، الريا�ض، 1408/1407هـ.

ل�سما�سم  ال�سافية«،  الكافية  على  �رصحه  يف  وال�رصفية  النحوية  مالك  ابن  -  »اختيارات 

ب�سيوين عبد العزيز، ر�سالة ماج�ستري، مكتبة جامعة الأزهر، القاهرة، 1423هـ=2002م.

-  »الإي�ساح والتبيني ملا قال عنه ابن مالك يف كتاب �سواهد التو�سيح : )اإنه خفي على 

اأكرث النحويني(«، لإ�سماعيل حممد ب�سري، ر�سالة ماج�ستري، مكتبة جامعة اأم القرى، مكة 

املكرمة، 1421/1420هـ.
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ثالثاً: البحوث واملقاالت:   r

املطبعة  العربية،  للغة  الأول  فوؤاد  جممع  مبجلة  قرار  ال�رصيف«،  باحلديث  -  »الحتجاج 

الأمريية ببولق، جـ 7/4، �سنة 1937م.

-  »تعار�ض الآراء يف نحو ابن مالك«، للدكتور: عبد املنعم اأحمد هريدي. جملة البحث 

العلمي والرتاث الإ�سالمي، العدد الرابع: 1401هـ، �ض 181.

-  »يف تطور امل�سطلح النحوي«، للدكتور: ح�سن حمزة. جملة علوم اللغة، املجلد التا�سع، 

العدد الأول: 2006م، �ض 16.

-  »قراءة يف م�سطلح �سيبويه حتليل ونقد«، للدكتور: علي توفيق احلمد. جملة علوم اللغة، 

املجلد التا�سع، العدد الأول: 2006م، �ض67.

-  »الك�سف عن �ساحب الب�سيط يف النحو«، للدكتور: ح�سن مو�سى ال�ساعر. جملة اجلامعة 

الإ�سالمية، املدينة املنورة، العدد77- 78: حمرم 1408هـ، �ض145.

جملة  ال�سهري.  ح�سن  بن  ملفي  للدكتور:  ال�رصيف«،  احلديث  يف  واأثره  الرواة  -  »حلن 

العدد64،  والع�رصون،  احلادية  ال�سنة  الكويت،  الإ�سالمية، جامعة  والدرا�سات  ال�رصيعة 

�سفر 1427هـ=مار�ض 2006م، �ض87.

الن�ساأة«، للدكتور: ع�سام نور الدين. جملة علوم اللغة،  -  »امل�سطلح النحوي يف مرحلة 

املجلد التا�سع، العدد الأول: 2006م، �ض37.

اللغة  ال�سيد. جملة جممع  الرحمن  للدكتور: عبد  ابن مالك«،  التي�سري يف نحو  -  »مظاهر 

1994م،  1415هـ=نوفمرب  الآخرة  وال�سبعون: جمادى  اخلام�ض  اجلزء  القاهرة،  العربية، 

�ض 17.
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ال�سايجي/  الرزاق  عبد  للدكتور:  باملعنى«،  احلديث  رواية  يف  املحدثني  -  »مناهج 

الكويت،  جامعة  الإ�سالمية،  والدرا�سات  ال�رصيعة  جملة  نوح.  حممد  ال�سيد  والدكتور: 

ال�سنة الثالثة ع�رصة، العدد 34، ذو اجلحة 1418هـ=اإبريل 1998م. �ض 15.

اللغة  ال�سقا. جملة جممع  م�سطفى  لالأ�ستاذ:  والكوفيني«،  الب�رصيني  بني  -  »ن�ساأة اخلالف 

العربية بالقاهرة، اجلزء العا�رص،  195م، �ض 91.
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